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Amendamentul 9
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a permite dezvoltarea 
societăților de audit, statele membre 
trebuie să le permită accesul la capital 
extern. Prin urmare, statele membre nu 
trebuie să mai solicite ca o valoare 
minimă din capitalul sau drepturile de vot 
ale unei societăți de audit să fie deținute 
de auditori statutari sau societăți de audit, 
cu condiția ca membrii organismului 
administrativ să fie societăți de audit 
autorizate în oricare stat membru sau 
auditori statutari cu o reputație bună.

eliminat

Or. en

Justificare

Deținerea de către terți a unor drepturi de vot ce le-ar acorda majoritatea sau a unor 
investiții majoritare ar putea compromite independența societății de audit. Prin urmare, 
normele în vigoare în acest sens nu ar trebui modificate.

Amendamentul 10
Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Este important să se garanteze o calitate
ridicată a auditurilor statutare în cadrul 
Uniunii. Prin urmare, toate auditurile 
statutare trebuie efectuate pe baza 
standardelor internaționale de audit, care 

(7) Este important să se garanteze o calitate 
ridicată a auditurilor statutare în cadrul 
Uniunii. Prin urmare, toate auditurile 
statutare trebuie efectuate pe baza 
standardelor internaționale de audit, care 
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fac parte din Proiectul de clarificare 
publicat de Federația Internațională a 
Contabililor (FIC) în 2009, în măsura în 
care acestea sunt relevante pentru 
auditurile statutare. Statele membre trebuie 
să poată impune măsuri sau cerințe 
suplimentare de audit la nivel național, 
numai dacă acestea decurg din cerințele 
legale naționale specifice privind domeniul 
auditului statutar al situațiilor financiare 
anuale și consolidate, și anume doar dacă 
cerințele respective nu au fost incluse în 
standardele internaționale de audit adoptate 
și numai dacă adaugă credibilitate și 
calitate situațiilor financiare anuale și 
situațiilor financiare consolidate și servesc 
interesului general la nivelul Uniunii. 
Comisia trebuie să participe în continuare 
la monitorizarea conținutului și a 
procesului de adoptare a standardelor 
internaționale de audit de către FIC.

fac parte din Proiectul de clarificare 
publicat de Federația Internațională a 
Contabililor (FIC) în 2009, în măsura în 
care acestea sunt relevante pentru 
auditurile statutare. Statele membre trebuie 
să evite impunerea unor măsuri sau a 
unor cerințe suplimentare de audit la nivel 
național, prevăzându-se posibilitatea ca 
acest lucru să fie permis numai dacă 
acestea decurg din cerințele legale 
naționale specifice privind domeniul 
auditului statutar al situațiilor financiare 
anuale și consolidate, și anume doar dacă 
cerințele respective nu au fost incluse în 
standardele internaționale de audit adoptate 
și numai dacă adaugă credibilitate și 
calitate situațiilor financiare anuale și 
situațiilor financiare consolidate și servesc 
interesului general la nivelul Uniunii. 
Comisia trebuie să participe în continuare 
la monitorizarea conținutului și a 
procesului de adoptare a standardelor 
internaționale de audit de către FIC.

Or. lv

Amendamentul 11
Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Unele state membre au înlocuit auditul 
statutar al întreprinderilor mici cu 
evaluarea restrânsă a situațiilor financiare 
ale acestora. Este adecvat ca acele state 
membre să poată menține această practică, 
în locul impunerii unei aplicări 
proporționale a standardelor de audit 
pentru întreprinderile mici.

(14) Unele state membre au înlocuit auditul 
statutar al întreprinderilor mici cu 
evaluarea restrânsă a situațiilor financiare 
ale acestora. Este adecvat ca acele state 
membre să poată menține această practică, 
în locul impunerii unei aplicări 
proporționale a standardelor de audit 
pentru întreprinderile mici. Statele membre 
pe teritoriul cărora mai există încă o 
cerință privind auditul statutar al 
întreprinderilor mici ar trebui să 
examineze posibilitatea înlocuirii acestei 
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cerințe cu o evaluare restrânsă a 
situațiilor financiare ale acestor 
întreprinderi.

Or. lv

Amendamentul 12
Jean-Pierre Audy
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2006/43/CE
Articolul 2 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) este efectuat în mod voluntar de 
întreprinderile mici;

(c) este efectuat în mod voluntar;

Or. fr

Amendamentul 13
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera d
Directiva 2006/43/CE
Articolul 2 – punctul 13 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) fonduri de investiții alternative din UE 
astfel cum sunt definite la articolul 4 
alineatul (1) litera (k) din Directiva 
2011/61/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului(*****);

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste entități nu sunt întreprinderi obișnuite, ci instrumente de investiții deținute de bănci 
depozitare [care ar trebui să fie și în continuare entități de interes public (EIP) în 
conformitate cu literele (f) și (i)] și, prin urmare, nu ar trebui clasificate ca EIP. De 
asemenea, interesul public față de auditarea acestor entități este relativ limitat, nu în ultimul 
rând pentru că acestea sunt reglementate strict la nivel național, ceea ce conferă auditării 
EIP o valoare adăugată limitată și disproporțională în raport cu costurile și cu sarcina 
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administrativă necesare pentru acest audit.

Amendamentul 14
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera d
Directiva 2006/43/CE 
Articolul 2 – punctul 13 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) organisme de plasament colectiv în 
valori mobiliare (OPCVM) astfel cum 
sunt definite la articolul 1 alineatul (2) 
din Directiva 2009/65/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(******);

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste entități nu sunt întreprinderi obișnuite, ci instrumente de investiții deținute de bănci 
depozitare [care ar trebui să fie și în continuare entități de interes public (EIP) în 
conformitate cu literele (f) și (i)] și, prin urmare, nu ar trebui clasificate ca EIP. De 
asemenea, interesul public față de auditarea acestor entități este relativ limitat, nu în ultimul 
rând pentru că acestea sunt reglementate strict la nivel național, ceea ce conferă auditării 
EIP o valoare adăugată limitată și disproporțională în raport cu costurile și cu sarcina 
administrativă necesare pentru acest audit.

Amendamentul 15
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera b – punctul iii
Directiva 2006/43/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Statele membre nu pot stabili condiții 
suplimentare în legătură cu aceste litere. 
Statelor membre nu li se permite să 
solicite ca o valoare minimă de capital sau 

eliminat
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de drepturi de vot ale unei societăți de 
audit să fie deținute de auditori statutari 
sau societăți de audit.”.

Or. en

Justificare

Deținerea de către terți a unor drepturi de vot ce le-ar acorda majoritatea sau a unor 
investiții majoritare ar putea compromite independența societății de audit. Prin urmare, 
normele în vigoare în acest sens nu ar trebui modificate.

Amendamentul 16
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2006/43/CE
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente menționate la 
articolul 32 instituie proceduri de 
autorizare a auditorilor statutari care au 
fost autorizați în alt stat membru. Aceste 
proceduri sunt conforme dispozițiilor de la 
articolele 11 și 12 din 
Directiva 2005/36/CE și nu depășesc 
dispozițiile de la articolele 13 și 14 din 
directiva respectivă.

(1) Statele membre instituie proceduri de 
autorizare a auditorilor statutari care au 
fost autorizați în alt stat membru. Aceste 
proceduri sunt conforme dispozițiilor de la 
articolele 11 și 12 din 
Directiva 2005/36/CE și nu depășesc 
dispozițiile de la articolele 13 și 14 din 
directiva respectivă.

Or. fr

Amendamentul 17
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2006/43/CE
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Testul de aptitudini se susține în una din 
limbile permise de regimul lingvistic din 
statul membru respectiv. Testul evaluează 
numai dacă auditorul statutar are un nivel 
corespunzător de cunoștințe în ceea ce 
privește actele cu putere de lege din statul 
membru în cauză, în măsura în care sunt 
relevante pentru auditurile statutare.

Testul de aptitudini se susține în una din 
limbile oficiale din statul membru gazdă.  
Testul evaluează numai dacă auditorul 
statutar are un nivel corespunzător de 
cunoștințe în ceea ce privește actele cu 
putere de lege din statul membru în cauză, 
în măsura în care sunt relevante pentru 
auditurile statutare.

Or. ro

Amendamentul 18
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2006/43/CE
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului 1, „standarde 
internaționale de audit” înseamnă 
Standardele Internaționale de Audit (ISA-
uri) și declarațiile și standardele conexe 
care fac parte din Proiectul de clarificare 
publicat de Federația Internațională a 
Contabililor (FIC) în 2009, în măsura în 
care acestea sunt relevante pentru 
auditurile statutare.

(2) În sensul alineatului 1, „standarde 
internaționale de audit” înseamnă 
Standardele Internaționale de Audit (ISA-
uri) și declarațiile și standardele conexe 
adoptate și publicate de Federația 
Internațională a Contabililor (FIC), în 
măsura în care acestea sunt relevante 
pentru auditurile statutare și sunt 
disponibile în limbile de lucru ale Uniunii 
Europene.

Or. fr

Amendamentul 19
Eija-Riitta Korhola
Propunere de directivă – articolul 1 – punctul 15 – litera b
Directiva 2006/43/CE
Articolul 32 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă poate permite 
participarea în activitățile de guvernanță a 
sistemului de supraveghere publică a unor 
persoane care nu practică profesia de 
auditor, dar care au cunoștințe în domenii 
relevante pentru auditul statutar, cu 
condiția ca acestea să fie selectați în urma 
unei proceduri de numire independente și 
transparente. Nu este permisă implicarea 
persoanelor care practică profesia de 
auditor în activitățile de guvernanță a 
sistemului de supraveghere publică .

(3) Autoritatea competentă poate permite 
participarea în activitățile de guvernanță a 
sistemului de supraveghere publică a unor 
persoane care nu practică profesia de 
auditor, dar care au cunoștințe în domenii 
relevante pentru auditul statutar, cu 
condiția ca acestea să fie selectați în urma 
unei proceduri de numire independente și 
transparente. Cu toate acestea, statele 
membre pot permite unui grup mic de 
practicieni să fie implicați în activitățile de 
guvernanță a sistemului de supraveghere 
publică.

Or. en

Amendamentul 20
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 15 – litera d
Directiva 2006/43/CE
Articolul 32 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă are dreptul, dacă 
este cazul, să inițieze și să desfășoare 
investigații privind auditorii statutari sau 
societățile de audit și să ia măsurile 
corespunzătoare. Aceasta trebuie să 
dispună de resurse adecvate pentru a iniția 
și a desfășura astfel de investigații.

Autoritatea competentă are dreptul, dacă 
este cazul, să inițieze și să desfășoare 
investigații privind auditorii statutari sau 
societățile de audit și să ia măsurile 
corespunzătoare. Aceasta trebuie să 
dispună de resurse adecvate pentru a iniția 
și a desfășura astfel de investigații, care 
pot îmbrăca forma unor contribuții 
obligatorii din partea auditorilor statutari 
și a societăților de audit, proporționale cu 
activitatea lor de audit.

Or. fr
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Amendamentul 21
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 15 – litera e
Directiva 2006/43/CE
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea competentă este 
transparentă. Acest fapt include publicarea 
programelor de activitate anuale și a 
rapoartelor de activitate.

(6) Activitatea autorității competente este 
transparentă. Acest fapt include publicarea 
programelor de lucru anuale și a 
rapoartelor de activitate

Or. ro

Amendamentul 22
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 16
Directiva 2006/43/CE
Articolul 32 a (nou) – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot permite autorității 
competente menționate la articolul 32 să 
delege atribuții altor autorități sau 
organisme desemnate prin lege numai în 
ceea ce privește autorizarea și 
înregistrarea auditorilor statutari și a 
societăților de audit. Orice executare a 
atribuțiilor de către alte autorități și 
organisme este delegată în mod expres de 
autoritatea competentă. Delegarea specifică 
atribuțiile delegate și condițiile în care 
acestea trebuie executate. Autoritățile și 
organismele sunt organizate astfel încât să 
nu existe conflicte de interese. 
Responsabilitatea finală pentru 
supravegherea conformității cu dispozițiile 
prezentei directive și cu măsurile de punere 
în aplicare adoptate în temeiul acesteia 
revine autorității competente care deleagă 

Statele membre pot permite autorității 
competente menționate la articolul 32 să 
delege anumite atribuții altor autorități sau 
organisme desemnate prin lege. Orice 
executare a atribuțiilor de către alte 
autorități și organisme este delegată în mod 
expres de autoritatea competentă. 
Delegarea specifică atribuțiile delegate și 
condițiile în care acestea trebuie executate. 
Autoritățile și organismele sunt organizate 
astfel încât să nu existe conflicte de 
interese. Responsabilitatea finală pentru 
supravegherea conformității cu dispozițiile 
prezentei directive și cu măsurile de punere 
în aplicare adoptate în temeiul acesteia 
revine autorității competente care deleagă 
atribuțiile respective.
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atribuțiile respective.

Or. en

Justificare

Pentru a permite existența unor sisteme de supraveghere descentralizate, precum cele ce 
există deja într-o serie de state membre, autoritatea competentă ar trebui să fie în măsură să 
delege sarcini altor autorități și organisme, rămânând totodată punctul central și entitatea 
responsabilă.

Amendamentul 23
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 17 a (nou)
Directiva 2006/43/CE
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. La articolul 37, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Auditorul statutar sau societatea de 
audit este numită de adunarea generală a 
acționarilor sau de membrii entității 
supuse auditului pentru un angajament 
inițial de cel puțin trei ani.”

Or. en

Justificare

O perioadă de angajament inițial mai lungă întărește independența auditorului.

Amendamentul 24
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 25 
Directiva 2006/43/CE
Articolul 48 a (nou) – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate (2) Competența de a adopta acte delegate 
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menționată la articolul 8 alineatul (3), 
articolul 22 alineatul (4), articolul 26 
alineatul (3), articolul 29 alineatul (2), 
articolul 36 alineatul (7), articolul 45 
alineatul (6), articolul 46 alineatul (2), 
articolul 47 alineatul (3) și articolul 47 
alineatul (5) se conferă Comisiei pe o 
perioadă de timp nedeterminată începând 
cu [data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

menționată la articolul 8 alineatul (3), 
articolul 22 alineatul (4), articolul 26 
alineatul (3), articolul 29 alineatul (2), 
articolul 36 alineatul (7), articolul 45 
alineatul (6), articolul 46 alineatul (2), 
articolul 47 alineatul (3) și articolul 47 
alineatul (5) se conferă Comisiei pe o 
perioadă de cinci ani începând cu [data 
intrării în vigoare a prezentei directive].

Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. ro

Amendamentul 25
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Codificarea directivei

Prezenta directivă se codifică cu directiva 
pe care o modifică în termen de trei luni 
de la intrarea sa în vigoare.

Or. fr


