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Pakeitimas 9
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kad audito įmonės galėtų augti, 
valstybės narės turėtų sudaryti joms 
sąlygas gauti išorės kapitalo. Todėl 
valstybės narės nebeturėtų reikalauti, kad 
audito įmonės minimalią kapitalo arba 
balsavimo teisių dalį turėtų teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantys auditoriai 
arba audito įmonės, su sąlyga, kad 
dauguma administracinio organo narių 
yra audito įmonės, kurios yra patvirtintos 
bet kurioje valstybėje narėje, arba geros 
reputacijos teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantys auditoriai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Leidus trečiosioms šalims audito įmonėse kontroliuoti balsavimo teises ir investicijas kiltų 
pavojus šių įmonių nepriklausomumui. Todėl galiojančios taisyklės šiuo klausimu neturėtų 
būti keičiamos.

Pakeitimas 10
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) taip pat svarbu užtikrinti, kad Sąjungoje 
būtų atliekamas aukštos kokybės teisės 
aktų nustatytas auditas. Todėl visus teisės 
aktų nustatytus auditus reikėtų atlikti 
remiantis tarptautiniais audito standartais, 
kurie yra Tarptautinės buhalterių 

(7) taip pat svarbu užtikrinti, kad Sąjungoje 
būtų atliekamas aukštos kokybės teisės 
aktų nustatytas auditas. Todėl visus teisės 
aktų nustatytus auditus reikėtų atlikti 
remiantis tarptautiniais audito standartais, 
kurie yra Tarptautinės buhalterių 
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federacijos (IFAC) 2009 m. parengto 
Aiškumo projekto dalis, tiek, kiek jie susiję 
su teisės aktų nustatytais auditais.
Valstybėms narėms turėtų būti leista
taikyti papildomas nacionalines audito 
procedūras ar reikalavimus tik tuo atveju, 
jei jie atsiranda dėl konkrečių nacionalinės 
teisės reikalavimų, susijusių su metinių 
arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
teisės aktų nustatyto audito apimtimi, kai tų 
reikalavimų nenumato tarptautiniai audito 
standartai, ir tik tuo atveju, jei dėl to 
padidėtų metinių arba konsoliduotųjų 
finansinių ataskaitų patikimumas ir kokybė 
ir tai reikalinga Sąjungos gyventojų 
gerovei užtikrinti. Komisija turėtų ir toliau 
stebėti Tarptautinės buhalterių federacijos
(IFAC) rengiamų tarptautinių audito 
standartų turinį ir jų priėmimo procesą;

federacijos (IFAC) 2009 m. parengto 
Aiškumo projekto dalis, tiek, kiek jie susiję 
su teisės aktų nustatytais auditais.
Valstybės narės turėtų vengti taikyti 
papildomas nacionalines audito procedūras 
ar reikalavimus, jei juos leidžiama taikyti 
tik tada, kai jie atsiranda dėl konkrečių 
nacionalinės teisės reikalavimų, susijusių 
su metinių arba konsoliduotųjų finansinių 
ataskaitų teisės aktų nustatyto audito 
apimtimi, kai tų reikalavimų nenumato 
tarptautiniai audito standartai, ir tik tuo 
atveju, jei dėl to padidėtų metinių arba 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
patikimumas ir kokybė ir tai reikalinga 
Sąjungos gyventojų gerovei užtikrinti.
Komisija turėtų ir toliau stebėti 
Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) 
rengiamų tarptautinių audito standartų 
turinį ir jų priėmimo procesą;

Or. lv

Pakeitimas 11
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) mažųjų įmonių atžvilgiu kai kurios 
valstybės narės atlieka ne teisės aktų 
nustatytą auditą, o ribotą jų finansinių 
ataskaitų peržiūrą. Toms valstybėms 
narėms tikslinga leisti ir toliau taikyti šią 
praktiką, o ne numatyti proporcingą audito 
standartų taikymą mažosioms įmonėms;

(14) mažųjų įmonių atžvilgiu kai kurios 
valstybės narės atlieka ne teisės aktų 
nustatytą auditą, o ribotą jų finansinių 
ataskaitų peržiūrą. Toms valstybėms 
narėms tikslinga leisti ir toliau taikyti šią 
praktiką, o ne numatyti proporcingą audito 
standartų taikymą mažosioms įmonėms. 
Valstybės narės, kurių teritorijoje 
mažosioms įmonėms vis dar taikomas 
teisės aktų nustatytas audito reikalavimas, 
turėtų įvertinti galimybes jį pakeisti ribota 
finansinių ataskaitų peržiūra;

Or. lv



AM\916376LT.doc 5/12 PE498.009v01-00

LT

Pakeitimas 12
Jean-Pierre Audy
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 2006/43/EB
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) mažosios įmonės jį atlieka 
savanoriškai;“;

c) atlieka savanoriškai;

Or. fr

Pakeitimas 13
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto d papunktis
Direktyva 2006/43/EB
2 straipsnio 13 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) ES alternatyvaus investavimo fondai, 
kaip apibrėžta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2011/61/EB(*****) 
4 straipsnio 1 dalies k punkte;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios įmonės nėra įprastos bendrovės, bet investicinės priemonės, priklausančios depozito 
bankams (jos turėtų išlikti viešojo intereso įmonėmis pagal f ir i punktus), todėl neturėtų būti 
klasifikuojamos kaip viešojo intereso įmonės. Be to, su šių įmonių auditu susijęs viešasis 
interesas gana ribotas, taip pat ir dėl to, kad jos griežtai reguliuojamos nacionaliniu 
lygmeniu, vadinasi, dėl šios priežasties viešojo intereso įmonių audito pridėtinė vertė ribota ir 
neproporcinga atsižvelgiant į sąnaudas ir administracinę naštą.

Pakeitimas 14
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto d papunktis
Direktyva 2006/43/EB 
2 straipsnio 13 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) kolektyvinio investavimo į 
perleidžiamus vertybinius popierius 
subjektai (KIPVPS), kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/65/EB(******) 
1 straipsnio 2 dalyje;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios įmonės nėra įprastos bendrovės, bet investicinės priemonės, priklausančios depozito 
bankams (jos turėtų išlikti viešojo intereso įmonėmis pagal f ir i punktus), todėl neturėtų būti 
klasifikuojamos kaip viešojo intereso įmonės. Be to, su šių įmonių auditu susijęs viešasis 
interesas gana ribotas, taip pat ir dėl to, kad jos griežtai reguliuojamos nacionaliniu 
lygmeniu, vadinasi, dėl šios priežasties viešojo intereso įmonių audito pridėtinė vertė ribota ir 
neproporcinga atsižvelgiant į sąnaudas ir administracinę naštą.

Pakeitimas 15
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto a papunkčio iii punktas
Direktyva 2006/43/EB
3 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės negali nustatyti 
papildomų sąlygų dėl šių punktų. 
Valstybės narės negali reikalauti, kad 
audito įmonės minimalią kapitalo arba 
balsavimo teisių dalį turėtų teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantys auditoriai 
arba audito įmonės.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Leidus trečiosioms šalims audito įmonėse kontroliuoti balsavimo teises ir investicijas kiltų 
pavojus šių įmonių nepriklausomumui. Todėl galiojančios taisyklės šiuo klausimu neturėtų 
būti keičiamos.

Pakeitimas 16
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2006/43/EB
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 32 straipsnyje nurodytos 
kompetentingos institucijos nustato teisės 
aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių, 
kurie yra patvirtinti kitose valstybėse 
narėse, patvirtinimo tvarką. Ši tvarka 
atitinka Direktyvos 2005/36/EB 11 ir 12 
straipsnius ir neviršija tos direktyvos 13 ir 
14 straipsniuose pateiktų reikalavimų.

1. Valstybės narės nustato teisės aktų
nustatytą auditą atliekančių auditorių, kurie 
yra patvirtinti kitose valstybėse narėse, 
patvirtinimo tvarką. Ši tvarka atitinka 
Direktyvos 2005/36/EB 11 ir 12 straipsnius 
ir neviršija tos direktyvos 13 ir 14 
straipsniuose pateiktų reikalavimų.

Or. fr

Pakeitimas 17
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2006/43/EB
14 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kvalifikacinis egzaminas arba testas vyksta 
viena iš kalbų, leidžiamų vartoti pagal 
atitinkamos valstybės narės priimtas kalbų
vartojimo taisykles. Tikrinamos tik teisės 
aktų nustatytą auditą atliekančio 
auditoriaus žinios apie atitinkamos 
valstybės narės įstatymus ir kitus teisės 

Kvalifikacinis egzaminas arba testas vyksta 
viena iš priimančiosios valstybės narės
valstybinių kalbų. Tikrinamos tik teisės 
aktų nustatytą auditą atliekančio 
auditoriaus žinios apie atitinkamos 
valstybės narės įstatymus ir kitus teisės 
aktus, kiek jie gali būti svarbūs atliekant 
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aktus, kiek jie gali būti svarbūs atliekant 
teisės aktų nustatytą auditą.

teisės aktų nustatytą auditą.

Or. ro

Pakeitimas 18
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2006/43/EB
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 1 dalį tarptautiniai audito 
standartai reiškia tarptautinius audito 
standartus ir susijusius pareiškimus ir 
standartus, kurie yra dalis Tarptautinės
buhalterių federacijos (IFAC) 2009 m. 
parengto Aiškumo projekto, tiek, kiek jie 
susiję su teisės aktų nustatytu auditu.

2. Taikant 1 dalį tarptautiniai audito 
standartai reiškia tarptautinius audito 
standartus ir susijusius pareiškimus ir 
standartus, kuriuos patvirtino ir paskelbė 
Tarptautinė buhalterių federacija (IFAC), 
tiek, kiek jie susiję su teisės aktų nustatytu 
auditu ir yra prieinami Europos Sąjungos 
darbo kalbomis.

Or. fr

Pakeitimas 19
Eija-Riitta Korhola
Pasiūlymas dėl direktyvos1 straipsnio 15 punkto b papunktis
Direktyva 2006/43/EB
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija gali leisti 
nepraktikuojantiems asmenims, kurie gerai 
nusimano srityse, susijusiose su teisės aktų 
nustatytu auditu, dalyvauti valdant 
viešosios priežiūros sistemą, jeigu jie 
atrenkami pagal nepriklausomą ir skaidrią 
paskyrimo procedūrą. Praktikuojantiems 
auditoriams neleidžiama dalyvauti valdant
viešosios priežiūros sistemą.“;

3. Kompetentinga institucija gali leisti 
nepraktikuojantiems asmenims, kurie gerai 
nusimano srityse, susijusiose su teisės aktų 
nustatytu auditu, dalyvauti valdant 
viešosios priežiūros sistemą, jeigu jie 
atrenkami pagal nepriklausomą ir skaidrią 
paskyrimo procedūrą. Tačiau valstybės 
narės gali leisti viešosios priežiūros
sistemos valdyme dalyvauti ir nedidelei 
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daliai praktikuojančių auditorių.

Or. en

Pakeitimas 20
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 15 punkto d papunktis
Direktyva 2006/43/EB
32 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija turi teisę, kai 
būtina, inicijuoti ir atlikti teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančių auditorių ir 
audito įmonių tyrimus bei imtis atitinkamų 
veiksmų. Ji turi pakankamai išteklių 
tokiems tyrimams inicijuoti ir vykdyti.

Kompetentinga institucija turi teisę, kai 
būtina, inicijuoti ir atlikti teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančių auditorių ir 
audito įmonių tyrimus bei imtis atitinkamų 
veiksmų. Ji turi pakankamai išteklių 
tokiems tyrimams inicijuoti ir vykdyti. Tai 
gali būti privalomos teisės aktų nustatytą 
auditą atliekančių auditorių arba audito 
įmonių įmokos, proporcingos jų vykdomai 
audito veiklai.

Or. fr

Pakeitimas 21
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 15 punkto e papunktis
Direktyva 2006/43/EB
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kompetentinga institucija veikia 
skaidriai. Tai apima kasmetinių darbo 
programų bei veiklos ataskaitų skelbimą.

(6) Kompetentingos institucijos veikla yra 
skaidri. Tai apima kasmetinių darbo 
programų bei veiklos ataskaitų skelbimą.

Or. ro
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Pakeitimas 22
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2006/43/EB
32a straipsnio (naujo) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali leisti 32 straipsnyje 
nurodytai kompetentingai institucijai 
perduoti užduotis, susijusias su teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančių auditorių ir 
audito įmonių patvirtinimu ir registracija,
kitoms pagal įstatymus paskirtoms 
institucijoms ar įstaigoms. Kitos 
institucijos ar įstaigos užduotis gali vykdyti 
tik kompetentingai institucijai aiškiai 
perdavus joms tas užduotis. Perduodant 
konkrečiai nurodoma, kokios užduotys 
buvo perduotos ir kokiomis sąlygomis jas 
reikia vykdyti. Institucijos ar įstaigos 
sudaromos taip, kad būtų išvengta interesų 
konfliktų. Galutinė atsakomybė už 
atitikties šiai direktyvai ir pagal ją 
priimtoms įgyvendinimo priemonėms 
priežiūrą tenka užduotis perdavusiai 
kompetentingai institucijai.

Valstybės narės gali leisti 32 straipsnyje 
nurodytai kompetentingai institucijai 
perduoti tam tikras užduotis kitoms pagal 
įstatymus paskirtoms institucijoms ar 
įstaigoms. Kitos institucijos ar įstaigos 
užduotis gali vykdyti tik kompetentingai 
institucijai aiškiai perdavus joms tas 
užduotis. Perduodant konkrečiai nurodoma, 
kokios užduotys buvo perduotos ir 
kokiomis sąlygomis jas reikia vykdyti.
Institucijos ar įstaigos sudaromos taip, kad 
būtų išvengta interesų konfliktų. Galutinė 
atsakomybė už atitikties šiai direktyvai ir 
pagal ją priimtoms įgyvendinimo 
priemonėms priežiūrą tenka užduotis 
perdavusiai kompetentingai institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant taikyti decentralizuotas priežiūros sistemas, veikiančias kai kuriose valstybėse 
narėse, kompetentingai institucijai turėtų būti suteikta galimybė deleguoti užduotis kitoms 
institucijoms ar įstaigoms, tačiau ji ir toliau būtų pagrindinis punktas ir jai tektų galutinė 
atsakomybė.

Pakeitimas 23
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 17 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/43/EB
37 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a. 37 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
'1. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantį 
auditorių ar audito bendrovę skiria 
audituojamo subjekto visuotinis 
akcininkų arba narių susirinkimas 
pradiniam laikotarpiui, kuris negali būti 
trumpesnis kaip treji metai.

Or. en

Pagrindimas

Ilgesnis pradinis audito atlikimo laikotarpis sustiprina auditoriaus nepriklausomybę.

Pakeitimas 24
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 25 punktas 
Direktyva 2006/43/EB
48 a straipsnio (naujo) 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 8 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 4 
dalyje, 26 straipsnio 3 dalyje, 29 straipsnio 
2 dalyje, 36 straipsnio 7 dalyje, 45 
straipsnio 6 dalyje, 46 straipsnio 2 dalyje, 
47 straipsnio 3 dalyje ir 47 straipsnio 5 
dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [šios direktyvos 
įsigaliojimo].

(2) 8 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 4 
dalyje, 26 straipsnio 3 dalyje, 29 straipsnio 
2 dalyje, 36 straipsnio 7 dalyje, 45 
straipsnio 6 dalyje, 46 straipsnio 2 dalyje, 
47 straipsnio 3 dalyje ir 47 straipsnio 5 
dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
penkerių metų laikotarpiui nuo [šios 
direktyvos įsigaliojimo].

Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos Europos 
Parlamentas arba Taryba pareiškia 
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prieštaravimų dėl tokio pratęsimo.

Or. ro

Pakeitimas 25
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Direktyvos kodifikavimas

Per tris mėnesius nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo ji turi būti kodifikuota su 
direktyva, kurią ji iš dalies keičia.

Or. fr


