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Alteração 9
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para que as sociedades de revisores 
oficiais de contas se possam desenvolver, 
os Estados-Membros devem permitir-lhes 
o acesso a capital externo. Por 
conseguinte, devem deixar de exigir-lhes 
que um montante mínimo do seu capital 
ou dos seus direitos de voto seja detido por 
revisores oficiais de contas ou sociedades 
de revisores oficiais de contas, desde que 
a maioria dos membros do órgão de 
administração sejam eles próprios 
sociedades de revisores oficiais de contas 
aprovadas em qualquer Estado-Membro 
ou revisores oficiais de contas idóneos.

Suprimido

Or. en

Justificação

O controlo dos direitos de voto e investimentos por terceiros nas sociedades de revisores de 
contas pode comprometer a sua independência. Por conseguinte, as regras existentes a este 
respeito não devem ser alteradas.

Alteração 10
Krišjānis Kariņš

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) É importante assegurar um nível 
elevado de qualidade para a revisão legal 
de contas na União. Por conseguinte, todas 

(7) É importante assegurar um nível 
elevado de qualidade para a revisão legal 
de contas na União. Por conseguinte, todas 
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as revisões legais de contas devem ser 
realizadas com base nas normas 
internacionais de auditoria integradas no 
denominado «Clarity Project», emitidas 
International Federation of Accountants 
(IFAC) em 2009, na medida em que sejam 
relevantes para a revisão legal de contas. 
Os Estados-Membros apenas deverão ser 
autorizados a impor procedimentos ou 
requisitos suplementares a nível nacional 
em matéria de auditoria caso estes 
decorram de requisitos legais nacionais 
específicos quanto ao âmbito da revisão 
legal das contas anuais ou consolidadas, o 
que significa que esses requisitos se 
encontram abrangidos pelas Normas 
Internacionais de Auditoria adotadas, e 
apenas na condição de estes potenciarem a 
credibilidade e a qualidade das contas 
anuais e consolidadas e contribuírem para 
o interesse público da União. A Comissão 
deve continuar a participar no 
acompanhamento do conteúdo e do 
processo de adoção das Normas 
Internacionais de Auditoria pela IFAC.

as revisões legais de contas devem ser 
realizadas com base nas normas 
internacionais de auditoria integradas no 
denominado «Clarity Project», emitidas 
International Federation of Accountants 
(IFAC) em 2009, na medida em que sejam 
relevantes para a revisão legal de contas. 
Os Estados-Membros deverão abster-se de 
impor procedimentos ou requisitos 
suplementares a nível nacional em matéria 
de auditoria, com a condição de tal ser 
admissível apenas caso estes decorram de 
requisitos legais nacionais específicos 
quanto ao âmbito da revisão legal das 
contas anuais ou consolidadas, o que 
significa que esses requisitos se encontram 
abrangidos pelas Normas Internacionais de 
Auditoria adotadas, e apenas na condição 
de estes potenciarem a credibilidade e a 
qualidade das contas anuais e consolidadas 
e contribuírem para o interesse público da 
União. A Comissão deve continuar a 
participar no acompanhamento do 
conteúdo e do processo de adoção das 
Normas Internacionais de Auditoria pela 
IFAC.

Or. lv

Alteração 11
Krišjānis Kariņš

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Alguns Estados-Membros 
substituíram a revisão legal das contas das 
pequenas empresas por uma análise 
limitada das suas demonstrações 
financeiras. Convém permitir que os 
Estados-Membros mantenham esta prática 
em vez de prever uma aplicação calibrada 
das normas de auditoria às pequenas 

(14) Alguns Estados-Membros 
substituíram a revisão legal das contas das 
pequenas empresas por uma análise 
limitada das suas demonstrações 
financeiras. Convém permitir que os 
Estados-Membros mantenham esta prática 
em vez de prever uma aplicação calibrada 
das normas de auditoria às pequenas 
empresas. Os Estados-Membros cujo 
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empresas. ordenamento legal mantenha requisitos 
específicos de revisão legal sobre 
pequenas empresas deverão avaliar a 
possibilidade de os substituir por uma 
análise limitada das suas demonstrações 
financeiras.

Or. lv

Alteração 12
Jean-Pierre Audy
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 2006/43/CE
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Conduzida a título voluntário por 
pequenas empresas;

(c) Conduzida a título voluntário;

Or. fr

Alteração 13
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea d)
Diretiva 2006/43/CE
Artigo 2 – n.º 13 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Fundos de investimento alternativos 
da UE, na aceção artigo 4.º, n.º 1, alínea 
k), da Diretiva 2011/61/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (*****);

Suprimido

Or. en

Justificação

As entidades a que se alude aqui não são empresas normais, mas entidades de investimento 
pertencentes a bancos de investimentos (que deveriam continuar a ser consideradas como 
entidades de interesse público (EIP), nos termos das alíneas f) e i). Além disso, o interesse 
público de efetuar auditorias a estas entidades é relativamente limitado, já que se regem por 
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uma estrita regulamentação nacional, de modo que o valor acrescentado das auditorias 
efetuadas às EIP é modesto e desproporcionado em relação com o custo e o esforço 
administrativo que requerem.

Alteração 14
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea d)
Diretiva 2006/43/CE 
Artigo 2 – n.º 13 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Organismos de investimento coletivo 
em valores mobiliários (OICVM), na 
aceção do artigo 1.º, n.º 2, da 
Diretiva 2009/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (******);

Suprimido

Or. en

Justificação

As entidades a que se alude aqui não são empresas correntes, mas entidades de investimento 
pertencentes a bancos de investimentos (que deveriam continuar a ser consideradas como 
EIP, nos termos das alíneas f) e i). Além disso, o interesse público de efetuar auditorias a 
estas entidades é relativamente limitado, já que se regem por uma estrita regulamentação 
nacional, de modo que o valor acrescentado das auditorias efetuadas às EIP é modesto e 
desproporcionado em relação com o custo e o esforço administrativo que requerem.

Alteração 15
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b) – subalínea iii)
Diretiva 2006/43/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não podem 
estabelecer condições complementares 
relativamente a estas alíneas. Os 
Estados-Membros não podem exigir que 

Suprimido
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um montante mínimo do capital ou dos 
direitos de voto de uma sociedade de 
revisores oficiais de contas seja detido por 
revisores oficiais de contas ou por 
sociedades de revisores oficiais de contas.

Or. en

Justificação

O controlo dos direitos de voto e investimentos por terceiros nas sociedades de revisores de 
contas pode comprometer a sua independência. Por conseguinte, as regras existentes a este 
respeito não devem ser alteradas.

Alteração 16
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 2006/43/CE
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes referidas 
no artigo 32.º estabelecem os 
procedimentos a seguir para a aprovação 
dos revisores oficiais de contas que já 
tenham sido aprovados noutros 
Estados-Membros. Esses procedimentos 
devem ser conformes ao disposto nos 
artigos 11.º e 12.º da Diretiva 2005/36/CE 
e não devem ir além dos requisitos 
contidos nos artigos 13.º e 14.º da referida 
diretiva.

1. Os Estados-Membros estabelecem os 
procedimentos a seguir para a aprovação 
dos revisores oficiais de contas que já 
tenham sido aprovados noutros 
Estados-Membros Esses procedimentos 
devem ser conformes ao disposto nos 
artigos 11.º e 12.º da Diretiva 2005/36/CE 
e não devem ir além dos requisitos 
contidos nos artigos 13.º e 14.º da referida 
diretiva.

Or. fr

Alteração 17
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
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Diretiva 2006/43/CE
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O exame de aptidão será realizado numa 
das línguas autorizadas pelo regime 
linguístico em vigor no Estado-Membro
em causa. Deve apenas incidir sobre a 
adequação dos conhecimentos do revisor 
oficial de contas sobre as disposições 
legislativas e regulamentares em vigor 
nesse Estado-Membro, na medida em que 
sejam relevantes para a revisão legal de 
contas.

O exame de aptidão será realizado numa 
das línguas oficiais do Estado-Membro de 
acolhimento. Deve apenas incidir sobre a 
adequação dos conhecimentos do revisor 
oficial de contas sobre as disposições 
legislativas e regulamentares em vigor 
nesse Estado-Membro, na medida em que 
sejam relevantes para a revisão legal de 
contas.

Or. ro

Alteração 18
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 12
Diretiva 2006/43/CE
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.° 1, entende-se por 
«normas internacionais de auditoria» as 
Normas Internacionais de Auditoria (ISA) 
e declarações e normas conexas que 
constituem parte integrante do 
denominado «Clarity Project», emitido
pela International Federation of 
Accountants (IFAC) em 2009, na medida 
em que sejam relevantes para a revisão 
legal das contas.

2. Para efeitos do n.° 1, entende-se por 
«normas internacionais de auditoria» as 
Normas Internacionais de Auditoria (ISA) 
e declarações e normas adotadas e 
publicadas pela International Federation of 
Accountants (IFAC) em 2009, na medida 
em que sejam relevantes para a revisão 
legal das contas e estejam disponíveis nas 
línguas de trabalho da União Europeia.

Or. fr

Alteração 19
Eija-Riitta Korhola
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Proposta de diretivaArtigo 1 – ponto 15 – alínea b)
Diretiva 2006/43/CE
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente pode autorizar 
pessoas que não exerçam a profissão de 
revisor oficial de contas mas que dominem 
as matérias relevantes para a revisão legal 
das contas a participar na gestão do sistema 
de supervisão pública, desde que sejam 
selecionadas com base num procedimento 
de nomeação independente e transparente. 
Os profissionais da revisão legal de contas 
não devem ser autorizados a participar na 
gestão do sistema de supervisão pública.

3. A autoridade competente pode autorizar 
pessoas que não exerçam a profissão de 
revisor oficial de contas mas que dominem 
as matérias relevantes para a revisão legal 
das contas a participar na gestão do sistema 
de supervisão pública, desde que sejam 
selecionadas com base num procedimento 
de nomeação independente e transparente. 
Os Estados-Membros poderão contudo 
permitir que os profissionais do setor 
participem como minoria na gestão do 
sistema de supervisão pública.

Or. en

Alteração 20
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 15 – alínea d)
Diretiva 2006/43/CE
Artigo 32 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente deve ter o 
direito de, sempre que necessário, iniciar e 
efetuar inspeções junto de revisores oficiais 
de contas e de sociedades de revisores 
oficiais de contas, bem como o direito de 
tomar as medidas adequadas. Deve dispor 
de recursos adequados para iniciar e 
conduzir essas inspeções.

5. A autoridade competente deve ter o 
direito de, sempre que necessário, iniciar e 
efetuar inspeções junto de revisores oficiais 
de contas e de sociedades de revisores 
oficiais de contas, bem como o direito de 
tomar as medidas adequadas. Deve dispor 
de recursos adequados para iniciar e 
conduzir essas inspeções, que poderão 
adotar a forma de uma cotização 
obrigatória dos revisores oficiais de 
contas legais e das sociedades de revisores 
oficiais de contas proporcional à sua 
atividade de auditoria.

Or. fr
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Alteração 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 15 – alínea e)
Diretiva 2006/43/CE
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade competente deve 
caracterizar-se pela transparência. Para o 
efeito, deve proceder à publicação de 
programas de trabalho anuais e de 
relatórios de atividade.

6. A atividade da autoridade competente 
deve caracterizar-se pela transparência. 
Para o efeito, deve proceder à publicação 
de programas de trabalho anuais e de 
relatórios de atividade.

Or. ro

Alteração 22
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 16
Diretiva 2006/43/CE
Artigo 32-A (novo) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem autorizar a 
autoridade competente a que se refere o 
artigo 32.º a delegar certas tarefas em 
outras autoridades ou organismos 
designados por lei, apenas no que diz 
respeito à aprovação e ao registo dos 
revisores oficiais de contas e das 
sociedades de revisores oficiais de contas. 
A execução de tarefas por outras 
autoridades ou organismos devem ser 
objeto de delegação expressa por parte da 
autoridade competente. A delegação deve 
especificar as tarefas delegadas e as 
condições em que devem ser realizadas. 
Essas autoridades ou organismos devem 
estar organizados de modo a não permitir 

Os Estados-Membros podem autorizar a 
autoridade competente a que se refere o 
artigo 32.º a delegar certas tarefas em 
outras autoridades ou organismos 
designados por lei. A execução de tarefas 
por outras autoridades ou organismos 
devem ser objeto de delegação expressa
por parte da autoridade competente. A 
delegação deve especificar as tarefas 
delegadas e as condições em que devem ser 
realizadas. Essas autoridades ou 
organismos devem estar organizados de 
modo a não permitir conflitos de interesses. 
A responsabilidade final pela supervisão do 
cumprimento da presente diretiva e das 
medidas de execução adotadas por força da 
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conflitos de interesses. A responsabilidade 
final pela supervisão do cumprimento da 
presente diretiva e das medidas de 
execução adotadas por força da mesma 
incumbe à autoridade competente 
delegante.

mesma incumbe à autoridade competente 
delegante.

Or. en

Justificação

No interesse dos sistemas de supervisão descentralizada que existem em alguns Estados-
Membros, a autoridade competente, embora continue a ser o nódulo e responsável, deve 
poder delegar certas tarefas noutras autoridades e organismos. 

Alteração 23
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 17-A (novo)
Diretiva 2006/43/CE
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

17-A) No artigo 37.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:
'1. O revisor oficial de contas ou a 
sociedade de revisores oficiais de contas 
serão designados pela assembleia geral de 
acionistas ou pelos membros da entidade 
auditada por um período inicial mínimo 
de três anos.

Or. en

Justificação

Um período de designação inicial mais longo contribuirá para reforçar a independência do 
revisor oficial de contas.

Alteração 24
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 25 
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Diretiva 2006/43/CE
Artigo 48-A (novo) – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos nos artigos 8.º, n.º 3, 22.º, n.º 4, 
26.º, n.º 3, 29.º, n.º 2, 36.º, n.º 7, 45.º, n.º 6, 
46.º, n.º 2, 47.º, n.º 3 e 47.º, n.º 5, é 
conferido à Comissão por um período de 
tempo indeterminado, a partir de [data de 
entrada em vigor da presente diretiva].

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos nos artigos 8.º, n.º 3, 22.º, n.º 4, 
26.º, n.º 3, 29.º, n.º 2, 36.º, n.º 7, 45.º, n.º 6, 
46.º, n.º 2, 47.º, n.º 3 e 47.º, n.º 5, é 
conferido à Comissão por cinco anos de 
[data de entrada em vigor da presente 
diretiva].

A Comissão elaborará um relatório sobre 
essa delegação de poderes o mais tardar 
nove meses antes do final desse período de 
cinco anos. A delegação de poderes será 
prorrogada tacitamente por períodos de 
idêntica duração, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho se 
pronunciem contra essa prorrogação o 
mais tardar três meses antes de expirar o 
respetivo período.

Or. ro

Alteração 25
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Codificação da Diretiva

A presente diretiva será codificada com a 
diretiva por ela modificada no prazo de 
três meses a contar da data da sua 
entrada em vigor.

Or. fr


