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Grozījums Nr. 9
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai ļautu revīzijas uzņēmumiem augt, 
dalībvalstīm jāļauj tiem piekļūt ārējam 
kapitālam. Tādējādi dalībvalstīm vairs 
nevajadzētu prasīt, lai revīzijas uzņēmumā 
minimālo kapitāla apjomu vai balsošanas 
tiesības turētu pilnvarotie revidenti vai 
revīzijas uzņēmumi, ar nosacījumu, ka 
administratīvās struktūras locekļu 
vairākums ir revīzijas uzņēmumi, kas 
apstiprināti jebkurā dalībvalstī, vai 
revidenti ar labu reputāciju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja revīzijas uzņēmumos balsstiesības un ieguldījumi ir trešo personu kontrolē, varētu tikt 
apdraudēta šo uzņēmumu neatkarība. Tādēļ attiecībā uz šo jautājumu pašreizējie noteikumi 
nebūtu jāmaina.

Grozījums Nr. 10
Krišjānis Kariņš

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ir svarīgi Savienībā nodrošināt augstas 
kvalitātes obligāto revīziju. Visas obligātās 
revīzijas tādēļ būtu jāveic, pamatojoties uz 
starptautiskajiem revīzijas standartiem, kas 
ir daļa no “Skaidrības projekta”, ko 
2009. gadā izdevusi Starptautiskā 
grāmatvežu federācija (IFAC), ciktāl tie 
attiecas uz obligātajām revīzijām.

(7) Ir svarīgi Savienībā nodrošināt augstas 
kvalitātes obligāto revīziju. Visas obligātās 
revīzijas tādēļ būtu jāveic, pamatojoties uz 
starptautiskajiem revīzijas standartiem, kas 
ir daļa no „Skaidrības projekta”, ko 
2009. gadā izdevusi Starptautiskā 
grāmatvežu federācija (IFAC), ciktāl tie 
attiecas uz obligātajām revīzijām.
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Dalībvalstīm būtu jāļauj piemērot papildu 
valsts revīzijas procedūras vai prasības
tikai tad, ja tās izriet no īpašām valsts 
tiesiskām prasībām attiecībā uz gada 
pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu 
obligātās revīzijas apjomu, kas nozīmē, ka 
šīs prasības nav ietvertas pieņemtajos 
starptautiskajos revīzijas standartos, un 
tikai gadījumā, ja tās gada finanšu 
pārskatiem un konsolidētajiem finanšu 
pārskatiem pievieno ticamību un kvalitāti 
un palielinās labums Savienības 
sabiedrībai. Komisijai būtu jāturpina 
iesaistīties IFAC starptautisko revīzijas 
standartu satura pārraudzībā un 
pieņemšanas procesā.

Dalībvalstīm būtu jāizvairās no papildu 
valsts revīzijas procedūru vai prasību 
piemērošanas, tomēr tās būtu pieļaujamas 
tikai tad, ja tās izriet no īpašām valsts 
tiesiskām prasībām attiecībā uz gada 
pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu 
obligātās revīzijas apjomu, kas nozīmē, ka 
šīs prasības nav ietvertas pieņemtajos 
starptautiskajos revīzijas standartos, un 
tikai gadījumā, ja tās gada finanšu 
pārskatiem un konsolidētajiem finanšu 
pārskatiem pievieno ticamību un kvalitāti 
un palielinās labums Savienības 
sabiedrībai. Komisijai būtu jāturpina 
iesaistīties IFAC starptautisko revīzijas 
standartu satura pārraudzībā un 
pieņemšanas procesā.

Or. lv

Grozījums Nr. 11
Krišjānis Kariņš

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dažas dalībvalstis mazajiem 
uzņēmumiem ir aizstājušas obligāto 
revīziju ar to finanšu pārskatu ierobežotu 
apskatu. Ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm 
saglabāt šo praksi, nevis noteikt 
proporcionālu revīzijas standartu 
piemērošanu maziem uzņēmumiem.

(14) Dažas dalībvalstis mazajiem 
uzņēmumiem ir aizstājušas obligāto 
revīziju ar to finanšu pārskatu ierobežotu 
apskatu. Ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm 
saglabāt šo praksi, nevis noteikt 
proporcionālu revīzijas standartu 
piemērošanu maziem uzņēmumiem.
Dalībvalstīm, kurās joprojām pastāv 
prasība pēc obligātās revīzijas mazajiem 
uzņēmumiem, būtu jāizvērtē iespējas to 
aizstāt ar finanšu pārskatu ierobežotu 
apskatu.

Or. lv

Grozījums Nr. 12
Jean-Pierre Audy
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts
Direktīva 2006/43/EK
2. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to brīvprātīgi veic mazie uzņēmumi; c) to veic brīvprātīgi;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – d) apakšpunkts
Direktīva 2006/43/EK
2. pants – 13. punkts – g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ES alternatīvie ieguldījumu fondi, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/61/EK(*****) 4. panta 
1. punkta k) apakšpunktā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs struktūras nav parasti uzņēmumi, bet ieguldījumu instrumenti, kuri ir pārvaldītājbanku 
rīcībā (kam būtu jāpaliek sabiedriskas nozīmes struktūrām (SNS) atbilstoši f) un 
i) apakšpunktiem un kas nebūtu klasificējami kā SNS). Turklāt sabiedrības interese veikt šo 
struktūru revīziju ir diezgan ierobežota, jo to darbību reglamentē ar stingriem valsts 
noteikumiem, un tādēļ SNS revīziju pievienotā vērtība ir ierobežota un nav samērīga, ņemot 
vērā ar tām saistītās izmaksas un administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 14
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – d) apakšpunkts
Direktīva 2006/43/EK
2. pants – 13. punkts – h) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) pārvedamu vērtspapīru kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU), kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2009/65/EK(******) 1. panta 
2. punktā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs struktūras nav parasti uzņēmumi, bet ieguldījumu instrumenti, kuri ir pārvaldītājbanku 
rīcībā (kam būtu jāpaliek sabiedriskas nozīmes struktūrām (SNS) atbilstoši f) un 
i) apakšpunktiem un kas nebūtu klasificējami kā SNS). Turklāt sabiedrības interese veikt šo 
struktūru revīziju ir diezgan ierobežota, jo to darbību reglamentē ar stingriem valsts 
noteikumiem, un tādēļ SNS revīziju pievienotā vērtība ir ierobežota un nav samērīga, ņemot 
vērā ar tām saistītās izmaksas un administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 15
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – b) apakšpunkts – iii punkts
Direktīva 2006/43/EK
3. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nedrīkst paredzēt papildu 
nosacījumus saistībā ar šiem punktiem. 
Dalībvalstis nedrīkst pieprasīt, lai 
pilnvarotiem revidentiem vai revīzijas 
uzņēmumiem būtu minimālais kapitāls 
vai balsstiesības kādā revīzijas 
uzņēmumā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja revīzijas uzņēmumos balsstiesības un ieguldījumi ir trešo personu kontrolē, varētu tikt
apdraudēta šo uzņēmumu neatkarība. Tādēļ attiecībā uz šo jautājumu pašreizējie noteikumi 
nebūtu jāmaina.
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Grozījums Nr. 16
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2006/43/EK
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes, kas minētas 
32. pantā, nosaka procedūras, lai 
apstiprinātu pilnvarotos revidentus, kas 
apstiprināti citās dalībvalstīs. Šīs 
procedūras atbilst Direktīvas 2005/36/EK 
11. un 12. pantam un nepārsniedz prasības, 
kas ietvertas minētās direktīvas 13. un 
14. pantā.

1. Dalībvalstis nosaka procedūras, lai 
apstiprinātu obligātos revidentus, kas 
apstiprināti citās dalībvalstīs. Šīs 
procedūras atbilst Direktīvas 2005/36/EK 
11. un 12. pantam un nepārsniedz prasības, 
kas ietvertas minētās direktīvas 13. un 
14. pantā.

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2006/43/EK
14. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes veic 
kādā no valodām, kuras pieļauj attiecīgajā 
dalībvalstī piemērojamie noteikumi par 
valodu. Tās ietver vienīgi pilnvarotā
revidenta pietiekamas zināšanas par 
attiecīgās dalībvalsts likumiem un 
noteikumiem, ciktāl tie attiecas uz 
obligātajām revīzijām.

Kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veic 
kādā no oficiālajām uzņēmējas dalībvalsts 
valodām. Tās ietver vienīgi obligātā
revidenta pietiekamas zināšanas par 
attiecīgās dalībvalsts likumiem un 
noteikumiem, ciktāl tie attiecas uz 
obligātajām revīzijām.

Or. ro

Grozījums Nr. 18
Jean-Pierre Audy
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2006/43/EK
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistībā ar 1. punkta vajadzībām 
"starptautiskie revīzijas standarti" ir 
Starptautiskie revīzijas standarti (SRS) un 
saistītie pārskati un standarti, kas ir daļa 
no "Skaidrības projekta", ko 2009. gadā 
izdevusi Starptautiskā grāmatvežu 
federācija (IFAC), ciktāl tie attiecas uz 
obligātajām revīzijām.

2. Saistībā ar 1. punkta vajadzībām 
„starptautiskie revīzijas standarti” ir 
Starptautiskie revīzijas standarti (SRS) un 
saistītie pārskati un standarti, kurus 
pieņēmusi un publicējusi Starptautiskā 
grāmatvežu federācija (IFAC), ciktāl tie 
attiecas uz obligātajām revīzijām un ir 
pieejami Eiropas Savienības darba 
valodās.

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Eija-Riitta Korhola
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 15. punkts – b) apakšpunkts
Direktīva 2006/43/EK
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā iestāde var atļaut 
nepraktizējošiem revidentiem, kuri ir 
kompetenti jomās, kas saistītas ar obligāto 
revīziju, iesaistīties publiskās pārraudzības 
sistēmas vadībā, ar nosacījumu, ka tie ir 
izvēlēti saskaņā ar neatkarīgu un atklātu 
izvirzīšanas procedūru. Praktizējošiem 
revidentiem nav atļauts iesaistīties 
publiskās pārraudzības sistēmas vadībā.

3. Kompetentā iestāde var atļaut 
nepraktizējošiem revidentiem, kuri ir 
kompetenti jomās, kas saistītas ar obligāto 
revīziju, iesaistīties publiskās pārraudzības 
sistēmas vadībā, ar nosacījumu, ka tie ir 
izvēlēti saskaņā ar neatkarīgu un atklātu 
izvirzīšanas procedūru. Dalībvalstis tomēr 
var atļaut nelielai daļai praktizējošu 
revidentu iesaistīties publiskās 
pārraudzības sistēmas vadībā.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Jean-Pierre Audy
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 15. punkts – d) apakšpunkts
Direktīva 2006/43/EK
32. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde ir tiesīga vajadzības 
gadījumā uzsākt un veikt izmeklēšanu 
attiecībā uz pilnvarotajiem revidentiem un 
revīzijas uzņēmumiem un atbilstīgi 
rīkoties. Tai ir pietiekami resursi, lai 
uzsāktu un veiktu šādu izmeklēšanu.

Kompetentā iestāde ir tiesīga vajadzības 
gadījumā uzsākt un veikt izmeklēšanu 
attiecībā uz pilnvarotajiem revidentiem un 
revīzijas uzņēmumiem un atbilstīgi 
rīkoties. Tai ir pietiekami resursi, lai 
uzsāktu un veiktu šādu izmeklēšanu, un tie 
var būt kā obligātas iemaksas, ko obligātie 
revidenti un revīzijas uzņēmumi veic 
atbilstīgi savai revīzijas darbībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 15. punkts – e) apakšpunkts
Direktīva 2006/43/EK
32. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. kompetentā iestāde ir pārredzama. Te 
ietverta ikgadējās darba programmas un 
darbības pārskatu publicēšana.

6. Kompetentās iestādes darbība ir 
pārredzama. Te ietverta ikgadējās darba 
programmas un darbības pārskatu 
publicēšana.

Or. ro

Grozījums Nr. 22
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 16. punkts
Direktīva 2006/43/EK
32.a pants (jauns) – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var atļaut kompetentajai 
iestādei, kas minēta 32. pantā, deleģēt 
uzdevumus citām iestādēm vai struktūrām, 
ko paredz tiesību akti, tikai attiecībā uz 
pilnvaroto revidentu un revīzijas 
uzņēmumu apstiprināšanu un 
reģistrāciju. Jebkuru uzdevumu, ko veic 
citas iestādes vai struktūras, kompetentā 
iestāde ir skaidri deleģējusi. Deleģējot 
norāda deleģētos uzdevumus un 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem tie jāveic. 
Kompetento iestāžu darbību organizē tā, lai 
izvairītos no interešu konfliktiem. Galīgo 
atbildību par atbilstības šai direktīvai 
pārraudzību un īstenošanas pasākumiem, 
kas pieņemti saskaņā ar to, uzņemas 
deleģējošā kompetentā iestāde.

Dalībvalstis var atļaut kompetentajai 
iestādei, kas minēta 32. pantā, deleģēt 
noteiktus uzdevumus citām iestādēm vai 
struktūrām, ko paredz tiesību akti. Jebkuru 
uzdevumu, ko veic citas iestādes vai 
struktūras, kompetentā iestāde ir skaidri 
deleģējusi. Deleģējot norāda deleģētos 
uzdevumus un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem tie jāveic. Kompetento iestāžu 
darbību organizē tā, lai izvairītos no 
interešu konfliktiem. Galīgo atbildību par 
atbilstības šai direktīvai pārraudzību un 
īstenošanas pasākumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar to, uzņemas deleģējošā 
kompetentā iestāde.

Or. en

Pamatojums

Lai varētu darboties vairākās dalībvalstīs spēkā esošās decentralizētās pārraudzības 
sistēmas, kompetentajai iestādei būtu jāspēj deleģēt uzdevumus citām iestādēm un struktūrām, 
vienlaikus paliekot galvenajai un atbildīgajai iestādei.

Grozījums Nr. 23
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 17.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/43/EK
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a Direktīvas 37. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:
„1. Lēmumu par obligātā revidenta vai 
revīzijas uzņēmuma iecelšanu pieņem 
revidējamā uzņēmuma akcionāru vai 
dalībnieku pilnsapulcē, nosakot sākotnējo 
saistību izpildes laiku, kas nav īsāks par 
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trim gadiem.”

Or. en

Pamatojums

Ilgāks sākotnējais saistību izpildes laiks ļauj nostiprināt revidenta neatkarību.

Grozījums Nr. 24
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 25. punkts
Direktīva 2006/43/EK
48.a pants (jauns) – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz neierobežotu laiku pēc [šīs regulas 
stāšanās spēkā datums] Komisiju pilnvaro 
pieņemt 8. panta 3. punktā, 22. panta 
4. punktā, 26. panta 3. punktā, 29. panta 
2. punktā, 36. panta 7. punktā, 45. panta 
6. punktā, 46. panta 2. punktā, 47. panta 
3. punktā un 47. panta 5. punktā minētos 
deleģētos tiesību aktus.

2. Uz pieciem gadiem pēc [šīs regulas 
stāšanās spēkā datums] Komisiju pilnvaro 
pieņemt 8. panta 3. punktā, 22. panta 
4. punktā, 26. panta 3. punktā, 29. panta 
2. punktā, 36. panta 7. punktā, 45. panta 
6. punktā, 46. panta 2. punktā, 47. panta 
3. punktā un 47. panta 5. punktā minētos 
deleģētos tiesību aktus.

Komisija sagatavo ziņojumu attiecībā uz 
pilnvaru deleģēšanu ne vēlāk kā deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

Or. ro

Grozījums Nr. 25
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Direktīvas kodifikācija

Šo direktīvu trīs mēnešu laikā pēc tās 
stāšanās spēkā kodificē ar tās grozīto 
direktīvu.

Or. fr


