
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywy Rady 68/151/EWG i 89/666/EWG
w odniesieniu do nakładanych na niektóre rodzaje spółek wymogów ujawniania i tłumaczenia

informacji
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Dnia 23 maja 2008 r. Rada postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego w sprawie

Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywy Rady 68/151/EWG i
89/666/EWG w odniesieniu do nakładanych na niektóre rodzaje spółek wymogów ujawniania i tłumaczenia infor-
macji.

Dnia 21 kwietnia 2008 r. Prezydium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego powierzyło przy-
gotowanie opinii w tej sprawie Sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji.

Mając na względzie pilny charakter prac, na 447. sesji plenarnej w dniach 17 i 18 września 2008 r. (posie-
dzenie z 18 września) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wyznaczył Edgarda Marię IOZIĘ na
sprawozdawcę generalnego oraz 72 głosami — 1 osoba wstrzymała się od głosu — przyjął następującą
opinię:

1. Wnioski i zalecenia

1.1 Komitet zgadza się z treścią dyrektywy i uważa, że jest
ona kolejnym etapem strategii zmierzającej do uproszczenia
procedur administracyjnych, co przewiduje komunikat
pt. „Strategiczny przegląd procesu lepszego stanowienia prawa
w Unii Europejskiej”.

1.2 Już wcześniej pozytywne zdanie wyraziło Centrum
Monitorowania Jednolitego Rynku w EKES-ie, które w wielu
opiniach zawsze popierało inicjatywy zmierzające do uprosz-
czenia procedur administracyjnych, podejmowane w dziedzinie
prawa spółek. Centrum uważa, że zmniejszając koszty pono-
szone przez spółki, inicjatywy te przyczyniają się w znaczący
sposób do konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, gdy
nie podważają one ochrony interesów innych zainteresowanych
stron.

1.3 Komitet podkreśla, że omawiany wniosek, który dotyczy
zmian do dyrektywy 68/151/EWG (pierwszej dyrektywy w
sprawie prawa spółek) i 89/666/EWG (jedenastej dyrektywy
w sprawie prawa spółek), prowadzi do uproszczenia i zmniej-
szenia obciążeń administracyjnych w odniesieniu do delikatnych
kwestii, takich jak wymogi ujawniania i tłumaczenia nakładane
na niektóre rodzaje spółek, często obciążone nieproporcjonal-
nymi i czasami nieuzasadnionymi kosztami.

1.4 Komitet popiera zaproponowane działania oparte na
niewielkich zmianach we wspólnotowym dorobku prawnym,
które — oprócz zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla
przedsiębiorstw, co ukazuje przedstawiona ocena oddziaływania
— wykluczają możliwość tworzenia w Unii Europejskiej nieuza-
sadnionych przeszkód w swobodnym przepływie towarów i
usług.

1.5 Komitet ocenia zatem te środki pozytywnie i przyłącza
się do Rady, wzywając Komisję do przeprowadzenia dalszych
działań w przyszłości w celu zmniejszenia nieuzasadnionych
kosztów wciąż występujących w różnych sektorach, które nie
przynoszą użytkownikom żadnej wartości dodanej, stanowią
obciążenie dla przedsiębiorstw i zmniejszają ich zdolność do
sprostania wyzwaniom dzisiejszej globalnej konkurencji.

1.6 EKES zaleca Komisji, by nakłaniała państwa członkowskie
do kontynuowania działań na rzecz uproszczenia aktów admini-
stracyjnych wymaganych od przedsiębiorstw, udostępniając w
internecie wszystkie dane, które wymagają publikacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami i uregulowaniami.

2. Kontekst

2.1 Po szeregu kontroli zapoczątkowanych w 2005 r.
Komisja zainicjowała program uproszczenia prawodawstwa w
celu zmniejszenia kosztów i obciążeń administracyjnych przed-
siębiorstw, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych,
wychodząc z założenia, że niepotrzebne koszty hamują działal-
ność gospodarczą Wspólnoty i szkodzą konkurencyjności
przedsiębiorstw.

2.2 14 listopada 2006 r. Komisja sporządziła komunikat o
znaczącym tytule: „Lepsze stanowienie prawa w Unii Europej-
skiej” (1) oraz dokument roboczy: „Pomiar kosztów administra-
cyjnych oraz redukcja obciążeń administracyjnych w Unii Euro-
pejskiej” (2). Obie inicjatywy podkreślały potrzebę dążenia do
pewnych konkretnych korzyści ekonomicznych dla przedsię-
biorstw, kiedy takie uproszczenie można przeprowadzić, nie
wywołując jednocześnie negatywnych skutków dla użytkow-
ników tych informacji.

2.3 Ten kierunek strategiczny wzmocniono następnie za
pomocą programu działań z marca 2007 r. na rzecz zmniej-
szenia obciążeń administracyjnych (3), który nie został jeszcze
opublikowany w Dzienniku Urzędowym i który wyznacza cel
zmniejszenia kosztów o 25 % do 2012 r.
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(1) „Strategiczny przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii
Europejskiej”, COM(2006) 689, Dz.U. C 78 z 11.4.2007, s. 9.

(2) „Pomiar kosztów administracyjnych oraz redukcja obciążeń admini-
stracyjnych w Unii Europejskiej”, COM(2006) 691.

(3) „Program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w
Unii Europejskiej”, COM(2007) 23.



2.4 W marcu 2007 r. w drodze procedury przyspieszonej
przyjęto pewną liczbę wniosków, które zmierzają do zmniej-
szenia obciążeń administracyjnych, a 10 lipca 2007 r. Komisja
przedstawiła komunikat zawierający propozycje uproszczenia
prawa spółek, rachunkowości i audytu (4).

2.5 Na posiedzeniu w dniach 13–14 marca 2008 r. Rada
Europejska zwróciła się następnie do Komisji o podążanie w
tym samym kierunku poprzez przygotowanie nowych propo-
zycji dotyczących zmniejszenia obciążeń (5).

2.6 W te ramy wpisuje się omawiany wniosek dotyczący
dyrektywy, który dotyczy wymogów ujawniania i tłumaczenia
informacji w zakresie prawa spółek, przewidując zmniejszenie
lub zniesienie wymogu dotyczącego tych informacji, które nie
wnoszą wartości dodanej dla użytkowników.

3. Wniosek Komisji

3.1 Zdaniem Komisji omawiana dyrektywa ma na celu
podniesienie konkurencyjności spółek europejskich poprzez
zmniejszenie lub zniesienie tych wymogów administracyjnych
nakładanych przez obowiązujące przepisy prawne, które nie
odpowiadają potrzebom użytkowników informacji, natomiast
obciążają przedsiębiorstwa niepotrzebnymi kosztami dodatko-
wymi.

3.2 Wniosek wiąże się ze zmianą dyrektywy 68/151/EWG
(pierwszej dyrektywy) i dyrektywy 89/666/EWG (jedenastej
dyrektywy) w odniesieniu do wymogu ujawniania i tłumaczenia
dokumentów założycielskich niektórych spółek.

3.3 Co się tyczy pierwszej dyrektywy, wyznacza ona nowy
wymóg minimalny w odniesieniu do obecnych postanowień art.
3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG w sprawie prawa spółek.
Zmieniony artykuł zmierza do zniesienia niektórych z obecnych
wymogów ujawniania w krajowych dziennikach urzędowych
dokumentów założycielskich spółki oraz sprawozdań finanso-
wych, które zgodnie z obowiązującym prawodawstwem
powinny być publikowane co roku.

3.4 Takie uproszczenie nie prowadzi do zmniejszenia
wartości dodanej dla użytkowników zwłaszcza obecnie, gdy
informacje zawarte w rejestrze handlowym — poprzez który
państwa członkowskie muszą zapewnić dostęp do niezbędnych
informacji — są dostępne w sieci dzięki coraz bardziej
powszechnemu użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.5 Państwa członkowskie muszą zapewnić elektroniczny
dostęp do informacji w porządku chronologicznym i mają
swobodę nałożenia wymogu stosowania dodatkowych form
jedynie wtedy, gdy nie pociągają one za sobą dodatkowych
kosztów dla przedsiębiorstw.

3.6 Jeżeli chodzi o dyrektywę 89/666/EWG (jedenastą dyrek-
tywę) w sprawie prawa spółek, zmianie ulega obowiązująca
obecnie praktyka tłumaczenia wszystkich dokumentów figurują-
cych w aktach rejestrowych spółki również wtedy, gdy dana
spółka dokonuje rejestracji nowego oddziału.

3.7 Art. 4 nowej dyrektywy mówi o konieczności publiko-
wania dokumentów w języku urzędowym Wspólnoty i
stwierdza, że wystarczające jest tłumaczenie uwierzytelnione
zgodnie z procedurą uznaną przez władze danego państwa
członkowskiego. Wszystkie państwa członkowskie powinny
akceptować takie uwierzytelnienie i nie mogą nakładać innych
wymogów formalnych poza tym, co przewiduje ust. 1 i 2,
zgodnie z celem zmniejszenia do koniecznego minimum
kosztów tłumaczenia i uwierzytelnienia.

3.8 Podstawa prawna nowej dyrektywy pozostaje taka sama,
jak w wypadku poprzednich dyrektyw i jest nią art. 44 ust. 2
lit. g) Traktatu. Ponadto Komisja jest zdania, że wykazano zgod-
ność z zasadami pomocniczości i proporcjonalności.

3.9 Komisja stwierdza, że przewidziane zmiany oraz ocena
oddziaływania zostały poddane analizie przez bardzo wielu
przedstawicieli zainteresowanych stron i przez nich przyjęte
(110 zainteresowanych stron pochodzących z 22 państw człon-
kowskich). Te pozytywne wyniki zostały opublikowane na
stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrz-
nego i Usług (DG MARKT).

3.10 W analizie oddziaływania Komisja oszacowała, że
oszczędności powinny wynieść około 410 mln EUR rocznie w
odniesieniu do kosztów publikacji rocznych sprawozdań finan-
sowych i 200 mln EUR rocznie w odniesieniu do kosztów
publikacji zmian w rejestrach handlowych. Oszczędności
kosztów związanych z tłumaczeniem i uwierzytelnianiem
powinny wynieść około 22 mln EUR.

4. Uwagi ogólne

4.1 W wielu opiniach Centrum Monitorowania Jednolitego
Rynku EKES wyrażał swe poparcie dla uproszczenia procedur
administracyjnych w ramach inicjatywy „Strategiczny przegląd
procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej”.

4.2 Opinie Komitetu w pełni wspierają program, który przy-
czynia się w sposób praktyczny do wzrostu konkurencyjności
europejskich przedsiębiorstw, obniżając ponoszone przez nie
koszty, które w dziedzinie prawa spółek wydają się w dużej
mierze niepotrzebne i zawyżone, przy czym zaproponowane
działania nie podważają ochrony interesów innych zainteresowa-
nych stron.
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(4) Komunikat Komisji dotyczący uproszczonego otoczenia biznesu dla
przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu,
COM(2007) 394.

(5) Prezydencja Rady Europejskiej w Brukseli, 13-14 marca 2008 r.,
dok. 7652/08, konkluzje 1.



4.3 Komitet podkreśla, że omawiany program, wpływając na
tak delikatne obszary jak wymogi ujawniania i tłumaczenia
informacji, nie tylko w znaczny sposób obniża koszty, co
ukazuje ocena oddziaływania, lecz zwiększa również wiarygod-
ność europejskiego wymiaru, eliminując — wszędzie tam, gdzie
mogą się one pojawić — wszelkie pokusy wznoszenia w obrębie
UE sztucznych i nieuzasadnionych przeszkód w stosowaniu
zasad swobodnego przepływu towarów i usług.

4.4 Komitet ma świadomość tego, że zainicjowane dotych-
czas inicjatywy są podejmowane po wnikliwej ocenie wyznaczo-

nych celów, poświęcającej dużą uwagę podstawowym zasadom
pomocniczości i proporcjonalności, a także po dogłębnych
konsultacjach z wszystkimi zainteresowanymi stronami.

4.5 Komitet zgadza się zatem z treścią dyrektywy, którą
uważa za godny uznania etap ogólnej strategii, i przyłącza się w
pełni do Rady, wzywając Komisję do podjęcia działań w innych
sektorach oraz dziedzinach, w których praktyka upraszczania
wydaje się być krokiem koniecznym do zmniejszenia licznych
wymogów obciążających wciąż spółki.

Bruksela, 18 września 2008 r.

Przewodniczący

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Dimitris DIMITRIADIS

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w
odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie przedsiębiorstwa oraz

obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

COM(2008) 195 wersja ostateczna — 2008/0084 (COD)

(2009/C 77/07)

Dnia 23 maja 2008 r. Rada, działając na podstawie art. 44 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie

Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i
83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie przedsiębiorstwa oraz
obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Dnia 21 kwietnia 2008 r. Prezydium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego powierzyło przy-
gotowanie opinii w tej sprawie Sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji.

Mając na względzie pilny charakter prac, na 447. sesji plenarnej w dniach 17 i 18 września 2008 r. (posie-
dzenie z 18 września) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wyznaczył Claudia CAPPELLINIEGO na
sprawozdawcę generalnego oraz stosunkiem głosów 59 do 1 przyjął następującą opinię:

1. Wnioski i zalecenia

1.1 EKES z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wyłączenia
przewidziane dla małych przedsiębiorstw w czwartej dyrektywie
w sprawie prawa spółek, zostały rozszerzone na średnie przed-
siębiorstwa, ponieważ prowadzą one do zmniejszenia obciążeń
związanych ze sprawozdawczością finansową w przypadku tych
przedsiębiorstw.

1.2 EKES z zadowoleniem powitał także zaproponowane
zmiany do siódmej dyrektywy, gdyż wyjaśniają one po prostu
wzajemny stosunek między zasadami konsolidacji zawartymi w
tej dyrektywie i w międzynarodowych standardach sprawozda-
wczości finansowej (MSSF).

1.3 EKES w szczególności docenia, że realizuje się cel polega-
jący na uproszczeniu sprawozdawczości finansowej: nie
dochodzi do znacznego ograniczenia dostępnych informacji dla
użytkowników sprawozdań finansowych, z kolei zmiana zasad-

niczo nie dotyczy innych zainteresowanych stron. Zapropono-
wane uproszczenie opiera się na potrzebach MŚP i jednostek
korzystających z informacji finansowych.

1.4 Dotychczas brakowało badań i dowodów potwierdzają-
cych, które pozwalałyby określić potrzeby użytkowników,
mogące się różnić w zależności od państwa członkowskiego UE.
Przed wprowadzeniem dalszych zmian w wymogach finanso-
wych dla MŚP, należy rozważyć obecną sytuację pod względem
wykorzystania opcji istniejących w ramach czwartej i siódmej
dyrektywy. W badaniu takim należy wziąć pod uwagę: a) wyko-
rzystanie istniejących opcji; b) podawane przez państwa człon-
kowskie motywy ich wyboru opcji; c) przegląd osiągnięć państw
członkowskich w realizacji swoich celów.

1.5 EKES zaleca więc podjęcie badań w tej dziedzinie jako
podstawę racjonalnych propozycji rozwiązań politycznych w
przyszłości.
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