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Poprawka 9
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby umożliwić rozwój firmom 
audytorskim, państwa członkowskie 
powinny zezwolić im na uzyskanie dostępu 
do kapitału zewnętrznego. Państwa 
członkowskie nie powinny zatem 
wymagać, aby określone minimum 
kapitału lub praw głosu w firmie 
audytorskiej znajdowało się w posiadaniu 
biegłych rewidentów lub firm 
audytorskich, pod warunkiem że 
większość członków organu 
administracyjnego stanowią firmy 
audytorskie zatwierdzone w dowolnym 
państwie członkowskim lub biegli 
rewidenci cieszący się dobrą reputacją.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Kontrolowanie praw głosu i inwestycji w firmie audytorskiej przez stronę trzecią mogłoby 
zagrozić niezależności firmy. Dlatego nie należy zmieniać zasad obowiązujących w tym 
względzie.

Poprawka 10
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Ważne jest zapewnienie wysokiej 
jakości badań ustawowych w Unii.
Wszystkie badania ustawowe powinny 
zatem być przeprowadzane na podstawie 
międzynarodowych standardów rewizji 

(7) Ważne jest zapewnienie wysokiej 
jakości badań ustawowych w Unii.
Wszystkie badania ustawowe powinny 
zatem być przeprowadzane na podstawie 
międzynarodowych standardów rewizji 
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finansowej, stanowiących część projektu
„Jasność” („Clarity Project”) i wydanych 
przez Międzynarodową Federację 
Księgowych (IFAC) w 2009 r., w takim 
zakresie, w jakim odnoszą się one do 
badań ustawowych. Państwom 
członkowskim powinno się zezwolić na 
nakładanie dodatkowych krajowych 
procedur lub wymogów w zakresie rewizji 
finansowej wyłącznie w przypadku, gdy 
wynikają one ze szczegółowych krajowych 
wymogów prawnych dotyczących zakresu 
badań ustawowych rocznych lub 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, co oznacza, że wymogi te nie 
zostały uwzględnione w przyjętych 
międzynarodowych standardach rewizji 
finansowej, oraz tylko w przypadku, gdy 
podnoszą one wiarygodność i jakość 
rocznych sprawozdań finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych i sprzyjają pożytkowi 
publicznemu w Unii. Komisja powinna 
nadal angażować się w monitorowanie 
treści i procesu przyjmowania 
międzynarodowych standardów rewizji 
finansowej przez IFAC.

finansowej, stanowiących część projektu
„Jasność” („Clarity Project”) i wydanych 
przez Międzynarodową Federację 
Księgowych (IFAC) w 2009 r., w takim 
zakresie, w jakim odnoszą się one do 
badań ustawowych. Państwa członkowskie 
powinny unikać nakładania dodatkowych 
krajowych procedur lub wymogów, z 
zastrzeżeniem że jest to dozwolone
wyłącznie w przypadku, gdy wynikają one 
ze szczegółowych krajowych wymogów 
prawnych dotyczących zakresu badań 
ustawowych rocznych lub 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, co oznacza, że wymogi te nie 
zostały uwzględnione w przyjętych 
międzynarodowych standardach rewizji 
finansowej, oraz tylko w przypadku, gdy 
podnoszą one wiarygodność i jakość 
rocznych sprawozdań finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych i sprzyjają pożytkowi 
publicznemu w Unii. Komisja powinna 
nadal angażować się w monitorowanie 
treści i procesu przyjmowania 
międzynarodowych standardów rewizji 
finansowej przez IFAC.

Or. lv

Poprawka 11
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niektóre państwa członkowskie 
zastąpiły badania ustawowe małych 
jednostek ograniczonym przeglądem ich 
sprawozdań finansowych. Należy zezwolić 
tym państwom członkowskim na 
utrzymanie tej praktyki zamiast 
wprowadzania przepisów o 
proporcjonalnym stosowaniu standardów 

(14) Niektóre państwa członkowskie 
zastąpiły badania ustawowe małych 
jednostek ograniczonym przeglądem ich 
sprawozdań finansowych. Należy zezwolić 
tym państwom członkowskim na 
utrzymanie tej praktyki zamiast 
wprowadzania przepisów o 
proporcjonalnym stosowaniu standardów 
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rewizji finansowej do małych jednostek. rewizji finansowej do małych jednostek.
Państwa członkowskie, na których 
terytorium wciąż istnieje ustawowy wymóg 
badania w odniesieniu do małych 
jednostek, powinny dokonać oceny 
możliwości zastąpienia go ograniczonym 
przeglądem ich sprawozdań finansowych.

Or. lv

Poprawka 12
Jean-Pierre Audy
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a)
Dyrektywa 2006/43/WE
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jest ono przeprowadzane dobrowolnie 
przez małe jednostki;

c) jest ono przeprowadzane dobrowolnie;

Or. fr

Poprawka 13
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 1 – punkt 2 – litera d)
Dyrektywa 2006/43/WE
Artykuł 2 – ustęp 13 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) AFI z UE określone w art. 4 ust. 1 lit. 
k) dyrektywy 2011/61/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady(*****);

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty te nie są zwykłymi przedsiębiorstwami, lecz inwestycyjnymi spółkami celowymi 
będącymi w posiadaniu banków depozytariuszy (które zgodnie z lit. f) i i) powinny pozostać 
jednostkami interesu publicznego) i wobec tego nie należy ich klasyfikować jako jednostek 
interesu publicznego. Ponadto interes publiczny w kontrolowaniu tych podmiotów jest 
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ograniczony, zwłaszcza że są one ściśle regulowane na mocy przepisów krajowych, wobec 
czego wartość dodana kontroli jednostek interesu publicznego jest niewielka i 
niewspółmierna w porównaniu z kosztami administracyjnymi, jakie by w związku z tym 
powstały.

Poprawka 14
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera d)
Dyrektywa 2006/43/WE 
Artykuł 2 – ustęp 13 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS) określone w art. 1 
ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady(******);

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty te nie są zwykłymi przedsiębiorstwami, lecz inwestycyjnymi spółkami celowymi 
będącymi w posiadaniu banków depozytariuszy (które zgodnie z lit. f) i i) powinny pozostać 
jednostkami interesu publicznego) i wobec tego nie należy ich klasyfikować jako jednostek 
interesu publicznego. Ponadto interes publiczny w kontrolowaniu tych podmiotów jest 
ograniczony, zwłaszcza że są one ściśle regulowane na mocy przepisów krajowych, wobec 
czego wartość dodana kontroli jednostek interesu publicznego jest niewielka i 
niewspółmierna w porównaniu z kosztami administracyjnymi, jakie by w związku z tym 
powstały.

Poprawka 15
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2006/43/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie mogą 
ustanawiać dodatkowych warunków w 
odniesieniu do wymogów określonych w 
powyższych literach. Państwa 
członkowskie nie mogą nakładać wymogu, 
zgodnie z którym określony minimalny 
udział w kapitale lub prawach głosu w 
firmie audytorskiej musi należeć do 
biegłych rewidentów lub firm 
audytorskich.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Kontrolowanie praw głosu i inwestycji w firmie audytorskiej przez stronę trzecią mogłoby 
zagrozić niezależności firmy. Dlatego nie należy zmieniać zasad obowiązujących w tym 
względzie.

Poprawka 16
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/43/WE
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe władze, o których mowa w 
art. 32, ustanawiają procedury 
zatwierdzania biegłych rewidentów, którzy 
zostali zatwierdzeni w innych państwach 
członkowskich. Procedury te są zgodne z 
przepisami art. 11 i 12 dyrektywy 
2005/36/WE i nie mogą wykraczać poza 
wymogi określone w art. 13 i 14 tej 
dyrektywy.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
procedury zatwierdzania biegłych 
rewidentów, którzy zostali zatwierdzeni w 
innych państwach członkowskich.
Procedury te są zgodne z przepisami art. 11 
i 12 dyrektywy 2005/36/WE i nie mogą 
wykraczać poza wymogi określone w art. 
13 i 14 tej dyrektywy.

Or. fr
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Poprawka 17
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/43/WE
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Test umiejętności jest przeprowadzany w 
jednym z języków dopuszczonych 
przepisami dotyczącymi języka 
obowiązującymi w danym państwie 
członkowskim. Obejmuje on wyłącznie 
odpowiednią wiedzę biegłego rewidenta w 
zakresie przepisów ustawowych i 
wykonawczych tego państwa 
członkowskiego w zakresie, w jakim 
dotyczą one badań ustawowych.

Test umiejętności jest przeprowadzany w 
jednym z języków urzędowych 
przyjmującego państwa członkowskiego.
Obejmuje on wyłącznie odpowiednią 
wiedzę biegłego rewidenta w zakresie 
przepisów ustawowych i wykonawczych 
tego państwa członkowskiego w zakresie, 
w jakim dotyczą one badań ustawowych.

Or. ro

Poprawka 18
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2006/43/WE
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1 „międzynarodowe 
standardy rewizji finansowej” oznaczają 
Międzynarodowe Standardy Rewizji 
Finansowej (MSRF) oraz związane z nimi 
oświadczenia i standardy stanowiące 
element projektu „Jasność” („Clarity 
Project”), wydane przez Międzynarodową 
Federację Księgowych (IFAC) w 2009 r., 
w zakresie, w jakim odnoszą się one do 
badań ustawowych.

2. Do celów ust. 1 „międzynarodowe 
standardy rewizji finansowej” oznaczają 
Międzynarodowe Standardy Rewizji 
Finansowej (MSRF) oraz związane z nimi 
oświadczenia i standardy przyjęte i 
opublikowane przez Międzynarodową 
Federację Księgowych (IFAC) w 2009 r., 
w zakresie, w jakim odnoszą się one do 
badań ustawowych i są dostępne w 
językach roboczych Unii Europejskiej.

Or. fr
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Poprawka 19
Eija-Riitta Korhola
Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 1 – punkt 15 – litera b)
Dyrektywa 2006/43/WE
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe władze mogą zezwolić 
osobom niewykonującym zawodu i 
posiadającym wiedzę w dziedzinach 
istotnych dla badania ustawowego na 
udział w zarządzaniu systemem nadzoru 
publicznego, pod warunkiem że osoby te są 
wybierane zgodnie z niezależną i 
przejrzystą procedurą wyboru. Osoby 
wykonujące zawód nie mogą być 
dopuszczone do udziału w zarządzaniu 
systemem nadzoru publicznego.”;

3. Właściwe władze mogą zezwolić 
osobom niewykonującym zawodu i 
posiadającym wiedzę w dziedzinach 
istotnych dla badania ustawowego na 
udział w zarządzaniu systemem nadzoru 
publicznego, pod warunkiem że osoby te są 
wybierane zgodnie z niezależną i 
przejrzystą procedurą wyboru. Państwa 
członkowskie mogą jednak dopuścić, by w 
zarządzaniu systemem nadzoru 
publicznego uczestniczyły – w mniejszości 
– osoby wykonujące zawód.

Or. en

Poprawka 20
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 15 – litera d)
Dyrektywa 2006/43/WE
Artykuł 32 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach właściwe 
władze mają prawo inicjowania i 
przeprowadzania dochodzeń w odniesieniu 
do biegłych rewidentów i firm 
audytorskich, jak również prawo do 
podejmowania stosownych działań.
Posiadają one odpowiednie zasoby 
umożliwiające inicjowanie i 
przeprowadzanie takich dochodzeń.

W stosownych przypadkach właściwe 
władze mają prawo inicjowania i 
przeprowadzania dochodzeń w odniesieniu 
do biegłych rewidentów i firm 
audytorskich, jak również prawo do 
podejmowania stosownych działań.
Posiadają one odpowiednie zasoby 
umożliwiające inicjowanie i 
przeprowadzanie takich dochodzeń, które 
to zasoby mogą pochodzić z obowiązkowej 



PE498.009v01-00 10/13 AM\916376PL.doc

PL

składki biegłych rewidentów i firm 
audytorskich, proporcjonalnej do ich 
działalności w dziedzinie audytu.

Or. fr

Poprawka 21
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 15 – litera e)
Dyrektywa 2006/43/WE
Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Właściwe władze przestrzegają zasady 
przejrzystości. Obejmuje to między innymi 
publikowanie rocznych programów prac i 
sprawozdań z działalności.

(6) Działalnośc właściwych władz jest 
przejrzysta. Obejmuje to między innymi 
publikowanie rocznych programów prac i 
sprawozdań z działalności.

Or. ro

Poprawka 22
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 1 – punkt 16
Dyrektywa 2006/43/WE
Artykuł 32 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zezwolić 
właściwym władzom, o których mowa w 
art. 32, na przekazywanie zadań innym 
władzom lub organom wyznaczonym przez 
prawo jedynie w odniesieniu do 
zatwierdzania i rejestracji biegłych 
rewidentów i firm audytorskich.
Realizacja zadań przez inne władze lub 
organy odbywa się po ich wyraźnym 
przekazaniu przez właściwe władze. Przy 
przekazywaniu określa się przekazywane 

Państwa członkowskie mogą zezwolić 
właściwym władzom, o których mowa w 
art. 32, na przekazywanie pewnych zadań 
innym władzom lub organom 
wyznaczonym przez prawo. Realizacja 
zadań przez inne władze lub organy 
odbywa się po ich wyraźnym przekazaniu 
przez właściwe władze. Przy 
przekazywaniu określa się przekazywane 
zadania oraz warunki ich wykonywania.
Władze lub organy są zorganizowane w 
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zadania oraz warunki ich wykonywania.
Władze lub organy są zorganizowane w 
sposób wykluczający konflikty interesów.
Ostateczną odpowiedzialność za nadzór 
nad przestrzeganiem przepisów niniejszej 
dyrektywy oraz środków wykonawczych 
przyjętych zgodnie z nią ponoszą właściwe 
władze dokonujące przekazania zadań.

sposób wykluczający konflikty interesów.
Ostateczną odpowiedzialność za nadzór 
nad przestrzeganiem przepisów niniejszej 
dyrektywy oraz środków wykonawczych 
przyjętych zgodnie z nią ponoszą właściwe 
władze dokonujące przekazania zadań.

Or. en

Uzasadnienie

W celu umożliwienia zdecentralizowanych systemów nadzoru, istniejących obecnie w 
niektórych państwach członkowskich, właściwy organ powinien móc przekazywać zadania 
innym władzom i organom, choć sam pozostanie najważniejszy i będzie ponosił 
odpowiedzialność.

Poprawka 23
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 17 a (nowy)
Dyrektywa 2006/43/WE
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a. artykuł 37 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:
„1. Biegłego rewidenta lub firmę 
audytorską wyznacza walne zgromadzenie 
akcjonariuszy lub wspólników badanej 
jednostki, udzielając pierwszego zlecenia 
na badanie na okres nie krótszy niż trzy 
lata.”.

Or. en

Uzasadnienie

Dłuższy okres, na który udzielane jest pierwsze zlecenie dotyczące badania, jest korzystny z 
punktu widzenia niezależności rewidenta.

Poprawka 24
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 25 
Dyrektywa 2006/43/WE
Artykuł 48 a (nowy) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 3, art. 22 ust. 4, art. 26 ust. 3, art. 29 
ust. 2, art. 36 ust. 7, art. 45 ust. 6, art. 46 
ust. 2, art. 47 ust. 3 i art. 47 ust. 5, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony
od dnia [data wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy].

(2) Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 3, art. 22 ust. 4, art. 26 ust. 3, art. 29 
ust. 2, art. 36 ust. 7, art. 45 ust. 6, art. 46 
ust. 2, art. 47 ust. 3 i art. 47 ust. 5, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
dnia [data wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy].

Nie później niż 9 miesięcy przed upływem 
tego pięcioletniego okresu Komisja 
sporządza sprawozdanie na temat 
przekazania uprawnień. Przekazanie 
uprawnień przedłuża się w sposób 
dorozumiany na okresy o takiej samej 
długości, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed upływem danego okresu.

Or. ro

Poprawka 25
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Ujednolicenie dyrektywy

W ciągu trzech miesięcy od wejścia w 
życie niniejsza dyrektywa zostaje 
ujednolicona z dyrektywą, do której 
wprowadza ona zmiany.

Or. fr
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