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Изменение 9
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С оглед предоставяне на 
възможност за разрастване на 
одиторските дружества, държавите 
членки би трябвало да им разрешат 
достъп до външен капитал. Поради 
това държавите членки следва да 
преустановят изискването 
минимален капитал или права на глас 
в одиторско дружество да бъдат 
държани от задължителни одитори 
или одиторски дружества, при 
условие че мнозинството от 
членовете на административния 
орган са одиторски дружества, които 
са одобрени в някоя държава членка 
или задължителни одитори с добра 
репутация.

заличава се

Or. en

Обосновка

Контролирането от трета страна на правата на глас и инвестициите в 
одиторските дружества може да застраши тяхната независимост. Поради тази 
причина не следва да се променят действащите правила.

Изменение 10
Krišjānis Kariņš

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Важно е да се осигури високо (7) Важно е да се осигури високо 
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качество на задължителния одит в 
рамките на Съюза. Следователно всеки 
задължителен одит трябва да се 
извършва въз основа на 
международните стандарти за одит, 
представляващи част от Проекта за 
яснота, издадени от Международната 
федерация на счетоводителите (МФС) 
през 2009 г., доколкото те са свързани 
със задължителния одит. Държавите 
членки следва да разполагат с 
възможност да налагат допълнителни 
национални процедури или изисквания 
за извършване на одит само ако те
произтичат от специфични национални 
нормативни изисквания, свързани с 
обхвата на задължителния одит на 
годишните или консолидираните 
финансови отчети, което означава, че 
тези изисквания не са били обхванати от 
приетите международни стандарти за 
одит, и само ако допринасят както за 
достоверността и качеството на 
годишните финансови отчети и 
консолидираните финансови отчети, 
така и за общото благо на Съюза.
Комисията следва да продължава да 
участва в наблюдението на 
съдържанието и в процеса на приемане 
на международните стандарти за одит 
от МФС.

качество на задължителния одит в 
рамките на Съюза. Следователно всеки 
задължителен одит трябва да се 
извършва въз основа на 
международните стандарти за одит, 
представляващи част от Проекта за 
яснота, издадени от Международната 
федерация на счетоводителите (МФС) 
през 2009 г., доколкото те са свързани 
със задължителния одит. Държавите 
членки следва да избягват налагането 
на допълнителни национални 
процедури или изисквания за 
извършване на одит, като те следва да 
са допустими само ако произтичат от 
специфични национални нормативни 
изисквания, свързани с обхвата на 
задължителния одит на годишните или 
консолидираните финансови отчети, 
което означава, че тези изисквания не са 
били обхванати от приетите 
международни стандарти за одит, и 
само ако допринасят както за 
достоверността и качеството на 
годишните финансови отчети и 
консолидираните финансови отчети, 
така и за общото благо на Съюза.
Комисията следва да продължава да 
участва в наблюдението на 
съдържанието и в процеса на приемане 
на международните стандарти за одит 
от МФС.

Or. lv

Изменение 11
Krišjānis Kariņš

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Някои държави членки са заменили 
задължителния одит на малки 
предприятия с ограничен преглед на 

(14) Някои държави членки са заменили 
задължителния одит на малки 
предприятия с ограничен преглед на 
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техните финансови отчети.
Целесъобразно е да се разреши на тези 
държави членки да запазят тази 
практика, вместо да създават 
разпоредби за пропорционалното 
прилагане на стандартите за одит по 
отношение на малките предприятия.

техните финансови отчети.
Целесъобразно е да се разреши на тези 
държави членки да запазят тази 
практика, вместо да създават 
разпоредби за пропорционалното 
прилагане на стандартите за одит по 
отношение на малките предприятия.
Държавите членки, на чиято 
територия все още съществува 
изискване за задължителен одит за 
малките предприятия, следва да 
оценят възможностите за 
заменянето му с ограничен преглед на 
техните финансови отчети.

Or. lv

Изменение 12
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква а)
Директива 2006/43/ЕО
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се извършва на доброволна основа по 
отношение на малките предприятия;

в) се извършва на доброволна основа;

Or. fr

Изменение 13
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква г)
Директива 2006/43/ЕО
Член 2 – параграф 13 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) алтернативни инвестиционни 
фондове от ЕС, както са определени в 
член 4, параграф 1, буква к) от 
Директива 2011/61/ЕС на Европейския 

заличава се
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парламент и на Съвета (*****);

Or. en

Обосновка

Тези предприятия не са обикновени дружества, а инвестиционни инструменти, 
държани от банките депозитари (които следва да останат предприятия от 
обществен интерес (ПОИ) съгласно букви е) и и)), и в тази връзка не следва да се 
класифицират като ПОИ. Освен това общественият интерес от извършване на 
одити на такива предприятия е по-скоро ограничен, не на последно място и поради 
съществуването на строго национално регламентиране на тези предприятия, поради 
което добавената стойност на одитите на ПОИ е ограничена и несъразмерна с оглед 
на разходите и административната тежест, до които това ще доведе.

Изменение 14
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква г)
Директива 2006/43/ЕО
Член 2 – параграф 13 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) предприятия за колективно 
инвестиране в прехвърлими ценни 
книжа (ПКИПЦК), както са 
определени в член 1, параграф 2 от 
Директива 2009/65/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (******);

заличава се

Or. en

Обосновка

Тези предприятия не са обикновени дружества, а инвестиционни инструменти, 
държани от банките депозитари (които следва да останат предприятия от 
обществен интерес (ПОИ) съгласно букви е) и и)), и в тази връзка не следва да се 
класифицират като ПОИ. Освен това общественият интерес от извършване на 
одити на такива предприятия е по-скоро ограничен, не на последно място и поради 
съществуването на строго национално регламентиране на тези предприятия, поради 
което добавената стойност на одитите на ПОИ е ограничена и несъразмерна с оглед 
на разходите и административната тежест, до които това ще доведе.
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Изменение 15
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква б) – подточка iii)
Директива 2006/43/ЕО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не могат да 
определят допълнителни условия по 
отношение на посочените букви. Не 
се разрешава на държавите членки да 
изискват минимален размер на 
капитала или на правата на глас в 
одиторско дружество да бъдат 
притежавани от задължителни 
одитори или одиторски дружества.

заличава се

Or. en

Обосновка

Контролирането от трета страна на правата на глас и инвестициите в 
одиторските дружества може да застраши тяхната независимост. Поради тази 
причина не следва да се променят действащите правила.

Изменение 16
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 1 – точка 7
Директива 2006/43/ЕО
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи, посочени в 
член 32, установяват процедури за 
одобряване на задължителни одитори, 
които са били одобрени в други 
държави членки. Тези процедури са в 
съответствие с членове 11 и 12 от 
Директива 2005/36/ЕО и не могат да 
надхвърлят изискванията по членове 13 

1. Държавите членки установяват 
процедури за одобряване на 
задължителни одитори, които са били 
одобрени в други държави членки. Тези 
процедури са в съответствие с членове 
11 и 12 от Директива 2005/36/ЕО и не 
могат да надхвърлят изискванията по 
членове 13 и 14 от посочената 
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и 14 от посочената директива. директива.

Or. fr

Изменение 17
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 1 – точка 7
Директива 2006/43/ЕО
Член 14 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпитът за правоспособност се 
провежда на един от езиците, 
позволени от езиковите правила, 
приложими в съответната държава 
членка. Той обхваща само достатъчните 
познания на задължителния одитор за 
законовите и подзаконовите разпоредби 
на тази държава членка, доколкото те са 
свързани със задължителния одит.

Изпитът за правоспособност се 
провежда на един от официалните 
езици на приемащата държава членка..
Той обхваща само достатъчните 
познания на задължителния одитор за 
законовите и подзаконовите разпоредби 
на тази държава членка, доколкото те са 
свързани със задължителния одит.

Or. ro

Изменение 18
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 1 – точка 12
Директива 2006/43/ЕО
Член 26 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1
„международни стандарти за одит“ 
означава издадените от 
Международната федерация на 
счетоводителите през 2009 г. като част 
от Проекта за яснота международни 
одиторски стандарти (МОС) и 

2. За целите на параграф 1
„международни стандарти за одит“ 
означава приетите и публикуваните
от Международната федерация на 
счетоводителите международни 
одиторски стандарти (МОС) и 
свързаните с тях декларация и 
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свързаните с тях декларация и 
стандарти, доколкото те имат 
отношение към задължителния одит.

стандарти, доколкото те имат 
отношение към задължителния одит и 
са на разположение на работните 
езици на Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 19
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива Член 1 – точка 15 – буква б)
Директива 2006/43/ЕО
Член 32 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган може да 
позволи лица, които не упражняват 
дейността и които имат познания в 
областите, свързани със задължителния 
одит, да участват в ръководството на 
системата за публичен надзор, при 
условие че те се избират в съответствие 
с независима и прозрачна процедура за 
номиниране. На лица, които 
упражняват дейността, не се 
разрешава да участват в ръководството 
на системата за публичен надзор.

3. Компетентният орган може да 
позволи лица, които не упражняват 
дейността и които имат познания в 
областите, свързани със задължителния 
одит, да участват в ръководството на 
системата за публичен надзор, при 
условие че те се избират в съответствие 
с независима и прозрачна процедура за 
номиниране. Държавите членки 
могат въпреки това да позволят 
малцинство от лица, упражняващи
дейността, да участват в ръководството 
на системата за публичен надзор.

Or. en

Изменение 20
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 1 – точка 15 – буква г)
Директива 2006/43/ЕО
Член 32 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган разполага с 
правомощия, когато е необходимо, да 

Компетентният орган разполага с 
правомощия, когато е необходимо, да 
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започва и провежда разследвания във 
връзка със задължителните одитори и 
одиторските дружества, както и да 
предприема съответни мерки. Той 
разполага с адекватните ресурси за 
започване и провеждане на такива 
разследвания.

започва и провежда разследвания във 
връзка със задължителните одитори и 
одиторските дружества, както и да 
предприема съответни мерки. Той 
разполага с адекватните ресурси за 
започване и провеждане на такива 
разследвания, които могат да 
приемат формата на задължителен 
принос на задължителните одитори 
и одиторски дружества, 
пропорционален на одиторската им 
дейност.

Or. fr

Изменение 21
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 1 – точка 15 – буква д)
Директива 2006/43/ЕО
Член 32 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Компетентният орган
функционира по прозрачен начин. Това 
включва публикуване на годишните 
работни програми и доклади за 
дейността.

(6) Действията на компетентния
орган са прозрачни. Това включва 
публикуване на годишните работни 
програми и доклади за дейността.

Or. ro

Изменение 22
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 1 – точка 16
Директива 2006/43/ЕО
Член 32 а (нов) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да разрешават 
на компетентния орган по член 32 да 
делегира задачи на други органи или 
организации, определени със закон, 
единствено по отношение на 
одобрението и регистрирането на 
задължителните одитори и 
одиторските дружества. Всяко 
изпълняване на задачи от други органи 
или организации се делегира изрично от 
компетентния орган. При делегирането 
се посочват делегираните задачи и 
условията, при които те следва да бъдат 
изпълнявани. Органите или 
организациите са организирани по такъв 
начин, че да няма наличие на конфликт 
на интереси. Крайната отговорност по 
отношение на надзора за съответствието 
с настоящата директива и на мерките, 
приети в съответствие с нея, се носи от 
делегиращия компетентен орган.

Държавите членки могат да разрешават 
на компетентния орган по член 32 да 
делегира определени задачи на други 
органи или организации, определени със 
закон. Всяко изпълняване на задачи от 
други органи или организации се 
делегира изрично от компетентния 
орган. При делегирането се посочват 
делегираните задачи и условията, при 
които те следва да бъдат изпълнявани.
Органите или организациите са 
организирани по такъв начин, че да 
няма наличие на конфликт на интереси.
Крайната отговорност по отношение на 
надзора за съответствието с настоящата 
директива и на мерките, приети в 
съответствие с нея, се носи от 
делегиращия компетентен орган.

Or. en

Обосновка

За да се позволи функционирането на децентрализирани системи за надзор, 
съществуващи понастоящем в редица държави членки, компетентният орган, макар 
и да остава централна и отговорна структура, следва да може да делегира задачи на 
други органи и организации.

Изменение 23
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 1 – точка 17 а (нова)
Директива 2006/43/ЕО
Член 37 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

17a. Член 37, параграф 1 се заменя със 
следното:
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„1. Задължителният одитор или 
одиторско дружество се назначава от 
общото събрание на акционерите или 
съдружниците на одитираното 
предприятие за първоначален 
ангажимент, който не може да бъде 
по-кратък от три години.“  

Or. en

Обосновка

По-дълъг първоначален срок на задължението за извършване на одит засилва 
независимостта на одитора.

Изменение 24
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 1 – точка 25 
Директива 2006/43/ЕО
Член 48 а (нов) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Правомощията да приема 
делегираните актове, посочени в член 8, 
параграф 3, член 22, параграф 4, член 
26, параграф 3, член 29, параграф 2, 
член 36, параграф 7, член 45, параграф 
6, член 46, параграф 2 и член 47, 
параграфи 3 и 5, се предоставят на 
Комисията за неопределен период от
време от [датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

(2) Правомощията да приема 
делегираните актове, посочени в член 8, 
параграф 3, член 22, параграф 4, член 
26, параграф 3, член 29, параграф 2, 
член 36, параграф 7, член 45, параграф 
6, член 46, параграф 2 и член 47, 
параграфи 3 и 5, се предоставят на 
Комисията за пет години от [датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива].

Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава с мълчаливо съгласие за 
срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент 
или Съветът не възрази срещу 
подобно продължаване не по-късно от 
три месеца преди изтичането на 
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всеки срок.

Or. ro

Изменение 25
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
Кодификация на директивата

Настоящата директива се 
кодифицира с директивата, която 
изменя, в срок от три месеца след 
влизането ѝ в сила.

Or. fr


