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Изменение 97
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Съществува риск от нарушаване на 
независимостта на задължителни
одитори и одиторски дружества или 
членове на техните мрежи, ако те 
предлагат на одитираните предприятия 
услуги, различни от задължителния 
одит. Ето защо е целесъобразно да се 
изиска задължителният одитор, 
одиторското дружество и членовете на 
тяхната мрежа да не предоставят на 
одитираните от тях предприятия услуги, 
различни от одита. Когато одиторско 
дружество предоставя на дадено 
предприятие услуги, различни от одита, 
това би попречило на одиторското 
дружество да извърши задължителен 
одит на това предприятие, като по този 
начин ще се намали броят на 
одиторските дружества, които могат да 
извършват задължителен одит ― по-
специално по отношение на одит на 
големи предприятия от обществен 
интерес, когато пазарът е концентриран. 
Затова, за да се гарантира, че един 
минимален брой одиторски дружества е 
в състояние да предоставя одиторски 
услуги за големите предприятия от 
обществен интерес, е целесъобразно да 
се изиска големите одиторски 
дружества да съсредоточат своята 
професионална дейност върху 
извършване на задължителен одит и да 
нямат право да предприемат други 
услуги, които не са свързани с тяхната 
функция за задължителен одит като 
например консултантски услуги.

(11) Съществува риск от нарушаване на 
независимостта на задължителни 
одитори и одиторски дружества или 
членове на техните мрежи, ако те 
предлагат на одитираните предприятия 
услуги, различни от задължителния 
одит. Ето защо е целесъобразно да се 
изиска задължителният одитор, 
одиторското дружество и членовете на 
тяхната мрежа да не предоставят на 
одитираните от тях предприятия услуги, 
различни от одита. Когато одиторско 
дружество предоставя на дадено 
предприятие услуги, различни от одита, 
това би попречило на одиторското 
дружество да извърши задължителен 
одит на това предприятие, като по този 
начин ще се намали броят на 
одиторските дружества, които могат да 
извършват задължителен одит ― по-
специално по отношение на одит на 
големи предприятия от обществен 
интерес, когато пазарът е концентриран. 
Затова, за да се гарантира, че един 
минимален брой одиторски дружества е 
в състояние да предоставя одиторски 
услуги за големите предприятия от 
обществен интерес, е целесъобразно да 
се изиска големите одиторски 
дружества да съсредоточат своята 
професионална дейност върху 
извършване на задължителен одит и да 
нямат право да предприемат други 
услуги, които не са свързани с тяхната 
функция за задължителен одит като 
например консултантски услуги, или да 
си партнират с други одиторски 
дружества  при съвместни одити, ако 
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желаят да продължат да 
разширяват бизнес дейностите си.

Or. en

Изменение 98
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Резултатите от задължителния одит 
следва се съдържат в одиторския 
доклад, който се представя на 
вниманието на заинтересованите 
страни. С цел да се увеличи доверието 
на заинтересованите страни във 
финансовите отчети на одитираното 
предприятие е особено важно 
одиторският доклад да е добре 
обоснован и подкрепен с доказателства, 
като съдържанието му се разширява, за 
да включи допълнителна информация, 
специфична за извършения одит.
Одиторският доклад следва да включва 
достатъчно информация относно 
използваната при одита методология, 
по-специално каква част от баланса е 
била пряко проверена и каква част е 
била подложена на проверки на 
системите и проверки за съответствие, 
нивата на същественост, прилагани при 
одита, основните области на риск от 
съществени неточности в годишните и 
консолидираните финансови отчети, 
дали задължителният одит е бил 
планиран за откриване на измами и ― в 
случай на квалифицирано или 
отрицателно мнение или отказ от 
изразяване на мнение ― причините за 
това решение.

(19) Резултатите от задължителния одит 
следва се съдържат в одиторския 
доклад, който се представя на 
вниманието на заинтересованите 
страни. С цел да се увеличи доверието 
на заинтересованите страни във 
финансовите отчети на одитираното 
предприятие е особено важно 
одиторският доклад да е добре 
обоснован и подкрепен с доказателства, 
като съдържанието му се разширява, за 
да включи допълнителна информация
относно одитираното предприятие, 
специфична за извършения одит.
Одиторският доклад следва да включва 
достатъчно информация относно 
използваната при одита методология, 
по-специално каква част от баланса е 
била пряко проверена и каква част е 
била подложена на проверки на 
системите и проверки за съответствие, 
нивата на същественост, прилагани при 
одита, основните области на риск от 
съществени неточности в годишните и 
консолидираните финансови отчети, 
дали задължителният одит е бил 
планиран за откриване на измами и ― в 
случай на квалифицирано или 
отрицателно мнение или отказ от 
изразяване на мнение ― причините за 
това решение.

Or. lv



AM\916386BG.doc 5/60 PE498.010v01-00

BG

Изменение 99
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Значението на задължителния одит 
би се повишило особено за одитираното 
предприятие, ако бъде подобрена 
комуникацията между задължителния 
одитор или одиторското дружество, от 
една страна, и одиторския комитет, от 
друга страна. Освен редовната 
комуникация по време на извършването 
на задължителния одит е важно 
задължителният одитор или 
одиторското дружество да предоставят 
на одиторския комитет допълнителен и 
по-подробен доклад за резултатите от 
задължителния одит. Подобни подробни 
доклади следва да са на разположение 
на надзорните органи на предприятия от 
обществен интерес, но не и на широката 
общественост.

(20) Значението на задължителния одит 
би се повишило особено за одитираното 
предприятие, ако бъде подобрена 
комуникацията между задължителния 
одитор или одиторското дружество, от 
една страна, и одиторския комитет, от 
друга страна. Това ще допринесе за 
повишена прозрачност, засилена 
отчетност и професионална етика. 
Освен редовната комуникация по време 
на извършването на задължителния одит 
е важно задължителният одитор или 
одиторското дружество да предоставят 
на одиторския комитет допълнителен и 
по-подробен доклад за резултатите от 
задължителния одит. Подобни подробни 
доклади следва да са на разположение 
на надзорните органи на предприятия от 
обществен интерес, но не и на широката 
общественост.

Or. en

Изменение 100
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Значението на задължителния одит 
би се повишило особено за одитираното 
предприятие, ако бъде подобрена 
комуникацията между задължителния 
одитор или одиторското дружество, от

(20) Значението на задължителния одит 
би се повишило особено за одитираното 
предприятие, ако бъде подобрена 
комуникацията между задължителния 
одитор или одиторското дружество, от 
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една страна, и одиторския комитет, от 
друга страна. Освен редовната 
комуникация по време на извършването 
на задължителния одит е важно 
задължителният одитор или 
одиторското дружество да предоставят 
на одиторския комитет допълнителен и 
по-подробен доклад за резултатите от 
задължителния одит. Подобни подробни 
доклади следва да са на разположение 
на надзорните органи на предприятия от 
обществен интерес, но не и на широката 
общественост.

една страна, и одиторския комитет, от 
друга страна. Освен редовната 
комуникация по време на извършването 
на задължителния одит е важно 
задължителният одитор или 
одиторското дружество да предоставят 
на одиторския комитет допълнителен и 
по-подробен доклад за резултатите от 
задължителния одит. Подобни подробни 
доклади следва да са на разположение 
на надзорните органи на предприятия от 
обществен интерес и ако е възможно,
доколкото не засягат търговските 
тайни на предприятията, и на 
широката общественост.

Or. lv

Изменение 101
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Важно е също така да се засили 
ролята на одиторския комитет при 
избора на нов задължителен одитор или 
одиторско дружество, за да може 
общото събрание на акционерите или 
членовете на одитираното предприятие 
да вземат информирано решение. 
Следователно, когато прави 
предложение пред общото събрание, 
съветът следва да разясни дали спазва 
препоръката на одиторския комитет и 
ако не ― причините за това. 
Препоръката на одиторския комитет 
следва да включва поне два възможни 
варианта за одитния ангажимент и 
надлежно обосновано предпочитание 
към един от тях, така че общото 
събрание да може действително да 
направи избор. За да предостави 
справедлива и правилна обосновка в 

(24) Важно е също така да се засили 
ролята на одиторския комитет при 
избора на нов задължителен одитор или 
одиторско дружество, за да може 
общото събрание на акционерите или 
членовете на одитираното предприятие 
да вземат информирано решение. 
Следователно, когато прави 
предложение пред общото събрание, 
съветът следва да разясни дали спазва 
препоръката на одиторския комитет и 
ако не ― причините за това. Наред с 
това следва да представи обосновка, 
ако предлага да възобнови одиторски 
ангажимент след тръжна процедура. 
Препоръката на одиторския комитет 
следва да включва поне два възможни 
варианта за одитния ангажимент, 
изчерпателна оценка и на двата 
предложени варианта и надлежно 
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своята препоръка, одиторският комитет 
следва да използва резултатите от 
задължителната процедура за подбор, 
организирана от одитираното 
предприятие, под отговорността на 
одиторския комитет. Като част от 
процедурата за подбор одитираното 
предприятие трябва да покани 
задължителни одитори или одиторски 
дружества, включително малки 
дружества, да представят предложения 
за одитен ангажимент. Тръжните 
документи следва да съдържат ясни и 
недискриминационни критерии за 
подбор, които трябва да бъдат 
използвани за оценяване на 
предложенията. Като се има предвид 
обаче, че тази процедура за подбор би 
могла да доведе до несъразмерно високи 
разходи за предприятията с ограничена 
пазарна капитализация или за малки и 
средни предприятия от обществен 
интерес поради техния размер, е 
уместно тези предприятия да бъдат 
освободени от това задължение.

обосновано предпочитание към един от 
тях, така че общото събрание да може 
действително да направи избор. За да 
предостави справедлива и правилна 
обосновка в своята препоръка, 
одиторският комитет следва да използва 
резултатите от задължителната тръжна
процедура, организирана от 
одитираното предприятие, под 
отговорността на одиторския комитет. 
Като част от тръжната процедура
одитираното предприятие трябва да 
публикува покана за одитори или 
одиторски дружества да представят 
предложения за одитен ангажимент. 
Тръжните документи следва да 
съдържат ясни и недискриминационни 
критерии за подбор, които трябва да 
бъдат използвани за оценяване на 
предложенията. Като се има предвид 
обаче, че тази тръжна процедура би 
могла да доведе до несъразмерно високи 
разходи за предприятията с ограничена 
пазарна капитализация или за малки и 
средни предприятия от обществен 
интерес поради техния размер, е 
уместно тези предприятия да бъдат 
освободени от това задължение.

Or. en

Изменение 102
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Важно е също така да се засили 
ролята на одиторския комитет при 
избора на нов задължителен одитор или 
одиторско дружество, за да може 
общото събрание на акционерите или 
членовете на одитираното предприятие 
да вземат информирано решение. 

(24) Важно е също така да се засили 
ролята на одиторския комитет при 
избора на нов задължителен одитор или 
одиторско дружество, за да може 
общото събрание на акционерите или 
членовете на одитираното предприятие 
да вземат информирано решение. Това 
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Следователно, когато прави 
предложение пред общото събрание, 
съветът следва да разясни дали спазва 
препоръката на одиторския комитет и 
ако не ― причините за това. 
Препоръката на одиторския комитет 
следва да включва поне два възможни 
варианта за одитния ангажимент и 
надлежно обосновано предпочитание 
към един от тях, така че общото 
събрание да може действително да 
направи избор. За да предостави 
справедлива и правилна обосновка в 
своята препоръка, одиторският комитет 
следва да използва резултатите от 
задължителната процедура за подбор, 
организирана от одитираното 
предприятие, под отговорността на 
одиторския комитет. Като част от 
процедурата за подбор одитираното 
предприятие трябва да покани 
задължителни одитори или одиторски 
дружества, включително малки 
дружества, да представят предложения 
за одитен ангажимент. Тръжните 
документи следва да съдържат ясни и 
недискриминационни критерии за 
подбор, които трябва да бъдат 
използвани за оценяване на 
предложенията. Като се има предвид 
обаче, че тази процедура за подбор би 
могла да доведе до несъразмерно високи 
разходи за предприятията с ограничена 
пазарна капитализация или за малки и 
средни предприятия от обществен 
интерес поради техния размер, е 
уместно тези предприятия да бъдат 
освободени от това задължение.

ще доведе до повече прозрачност в 
процедурата по подбор и до засилена 
отчетност по отношение на 
заинтересованите страни. 
Следователно, когато прави 
предложение пред общото събрание, 
съветът следва да разясни дали спазва 
препоръката на одиторския комитет и 
ако не ― причините за това. 
Препоръката на одиторския комитет 
следва да включва поне два възможни 
варианта за одитния ангажимент и 
надлежно обосновано предпочитание 
към един от тях, така че общото 
събрание да може действително да 
направи избор. За да предостави 
справедлива и правилна обосновка в 
своята препоръка, одиторският комитет 
следва да използва резултатите от 
задължителната процедура за подбор, 
организирана от одитираното 
предприятие, под отговорността на 
одиторския комитет. Като част от 
процедурата за подбор одитираното 
предприятие трябва да покани 
задължителни одитори или одиторски 
дружества, включително малки 
дружества, да представят предложения 
за одитен ангажимент. Тръжните 
документи следва да съдържат ясни и 
недискриминационни критерии за 
подбор, които трябва да бъдат 
използвани за оценяване на 
предложенията. Като се има предвид 
обаче, че тази процедура за подбор би 
могла да доведе до несъразмерно високи 
разходи за предприятията с ограничена 
пазарна капитализация или за малки и 
средни предприятия от обществен 
интерес поради техния размер, е 
уместно тези предприятия да бъдат 
освободени от това задължение.

Or. en
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Изменение 103
Pavel Poc

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел преодоляване на риска от 
установяване на близки отношения и 
следователно да се засили 
независимостта на одиторите и 
одиторските дружества, е важно да се 
установи максимална 
продължителност на одитния 
ангажимент на задължителен 
одитор или одиторско дружество във 
връзка с дадено одитирано 
предприятие. Следва да се въведе
постепенен ротационен механизъм и по 
отношение на най-старшия персонал, 
участващ в задължителния одит, 
включително основните партньори по 
одита, извършващи задължителен одит 
от името на одиторското дружество. 
Важно е също така да се предвиди 
подходящ срок, в рамките на който 
такъв задължителен одитор или 
одиторско дружество да не може да 
извършва задължителен одит на 
същото предприятие. За да се 
гарантира плавен преход, бившият 
одитор трябва да предаде на 
встъпващия одитор предавателен 
протокол със съответната 
информация.

(27) С цел преодоляване на риска от 
установяване на близки отношения и 
следователно да се засили 
независимостта на одиторите и 
одиторските дружества, е важно да се 
установи постепенен ротационен 
механизъм и по отношение на най-
старшия персонал, участващ в 
задължителния одит, включително 
основните партньори по одита, 
извършващи задължителен одит от 
името на одиторското дружество

Or. en

Изменение 104
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 27
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел преодоляване на риска от 
установяване на близки отношения и 
следователно да се засили 
независимостта на одиторите и 
одиторските дружества, е важно да се 
установи максимална продължителност 
на одитния ангажимент на 
задължителен одитор или одиторско 
дружество във връзка с дадено 
одитирано предприятие. Следва да се 
въведе постепенен ротационен 
механизъм и по отношение на най-
старшия персонал, участващ в 
задължителния одит, включително 
основните партньори по одита, 
извършващи задължителен одит от 
името на одиторското дружество. 
Важно е също така да се предвиди
подходящ срок, в рамките на който 
такъв задължителен одитор или 
одиторско дружество да не може да 
извършва задължителен одит на 
същото предприятие. За да се 
гарантира плавен преход, бившият 
одитор трябва да предаде на 
встъпващия одитор предавателен 
протокол със съответната 
информация.

(27) С цел преодоляване на риска от 
установяване на близки отношения и 
следователно да се засили 
независимостта на одиторите и 
одиторските дружества, е важно да се 
установи максимална продължителност 
на одитния ангажимент на 
задължителен одитор или одиторско 
дружество във връзка с дадено 
одитирано предприятие. Освен това 
една обстойна, прозрачна и 
независима оценка на одита следва да 
бъде редовно и подходящо 
документирана. Обстойната оценка 
следва да образува основата при 
избора на одитор от общото 
събрание, което следва след тръжна 
процедура, поне на всеки 7 години. 
Освен това следва да се въведе 
подходящ постепенен ротационен 
механизъм и по отношение на най-
старшия персонал, участващ в 
задължителния одит, включително 
основните партньори по одита, 
извършващи задължителен одит от 
името на одиторското дружество.

Or. en

Изменение 105
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) С оглед да се вземат предвид 
развитията в одита и пазара на
одиторски услуги на Комисията следва 
да бъде предоставено правомощието за 

(43) С оглед да се вземат предвид 
развитията в одита и пазара на 
одиторски услуги на Комисията следва 
да бъде предоставено правомощието за 
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определяне на технически изисквания 
относно съдържанието на 
предавателния протокол, който 
встъпващият задължителен одитор 
или одиторско дружество следва да 
получи, и относно въвеждането на 
европейски сертификат за качество за 
задължителните одитори и одиторски 
дружества, които извършват 
задължителен одит на предприятия от 
обществен интерес.

определяне на технически изисквания 
относно въвеждането на европейски 
сертификат за качество за 
задължителните одитори и одиторски 
дружества, които извършват 
задължителен одит на предприятия от 
обществен интерес.

Or. en

Изменение 106
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) задължителният одитор или 
одиторското дружество разполага с 
подходящи политики за определяне на 
възнагражденията, които да предоставят 
достатъчни стимули за постигане на 
резултати, за да се осигури качествен 
одит. По-специално възнагражденията и 
оценката на работата на 
служителите не трябва да зависят от 
размера на приходите, които 
задължителният одитор или 
одиторското дружество получава от
одитираното предприятие;

й) задължителният одитор или 
одиторското дружество разполага с 
подходящи политики за определяне на 
възнагражденията, които да предоставят 
достатъчни стимули за постигане на 
резултати, за да се осигури качествен 
одит. По-специално възнагражденията и 
оценката на основен партньор по 
одита или друго физическо лице, 
пряко участващо в одита, не трябва да
се влияят или определят от 
печалбите от предоставянето на 
допълнителни услуги на одитираното
предприятие. Това не възпрепятства 
обичайното разпределение на 
печалбата между партньорите в 
дружеството.

Or. es

Изменение 107
Eija-Riitta Korhola



PE498.010v01-00 12/60 AM\916386BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Предоставянето на услуги, различни от одит, се регулира адекватно чрез 
съществуващи международни етични стандарти и евентуални изменения следва да се 
включат във връзка с това.

Изменение 108
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Забрана на предоставянето на услуги, 
различни от извършване на одит

Предоставяне на негаранционни 
услуги

Or. en

Обосновка

Негаранционните услуги могат да се категоризират по следния начин: - да са като 
цяло забранени; - да са или забранени, или позволени в зависимост от анализ на всеки 
конкретен случай; - като цяло разрешени. Ако за определени услуги, различни от одит, 
се счита, че накърняват независимостта, следва специално да се впишат и забранят.  
В член 10 следователно предлагаме заличаване на частта от заглавието относно 
забраната и вместо това желаем член 10 да включва правила относно 
предоставянето на негаранционни услуги [услуги, различни от одит].

Изменение 109
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Задължителният одитор и 
одиторското дружество, извършващи 
задължителен одит на предприятия от 
обществен интерес, може да предоставя 
на одитираното предприятие, на 
неговото предприятие майка и на 
контролираните от него предприятия 
услуги по задължителния одит и 
свързаните с него финансови услуги.

1. Задължителният одитор и 
одиторското дружество, извършващи 
задължителен одит на предприятия от 
обществен интерес, не предоставя на 
одитираното предприятие, на неговото 
предприятие майка и на контролираните 
от него предприятия, за които 
одитираното предприятие е 
съществено, забранените услуги, 
посочени в параграф 3 .

1a. Негаранционните услуги, които не 
са определени като забранени услуги, 
могат да се предоставят при 
предварително одобрение от 
одиторския комитет [или борда на 
директорите, ако няма одиторски 
комитет]. Във всички случаи 
предоставянето на негаранционни 
услуги не може да създава заплахи за 
независимостта на задължителния 
одитор на предприятието от 
обществен интерес.

Or. en

Обосновка

Подробен списък на съществуващите забрани е представен в Препоръката на ЕС 
относно независимостта на одиторите (2002/590/EC). Списъкът на забранените 
услуги е подкрепен в редица случаи от Кодекса на IESBA. В член 10, параграф 1 
предлагаме да се разясни, че задължителен одитор или одиторско дружество не 
предоставят забранени услуги, както е посочено в последващ подраздел. Обратно, 
негаранционните услуги, които не са определени като забранени услуги, могат да се 
предоставят при предварително одобрение от одиторския комитет.

Изменение 110
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато задължителният одитор 
принадлежи към мрежа, член на тази 
мрежа може да предоставя на 
одитираното предприятие, на 
неговото предприятие майка и на 
контролираните от него 
предприятия в рамките на Съюза 
услуги по задължителния одит или 
свързаните с него финансови услуги.

Когато дружеството майка не се 
одитира от задължителния одитор 
или одоторско дружество, което 
осъществява задължителен одит, 
или свързано с него мрежово 
предприятие, горепосочените 
ограничения за предоставяне на 
забранени услуги не се прилагат.

Or. en

Обосновка

Необходимо е хармонизиране на формулировката относно предприятие майка с тази в 
Кодекса на IESBA, като се изключат ситуациите, когато предприятието майка не е 
одитирано от одиторско дружество или мрежово дружество.

Изменение 111
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящия член 
свързани с одита финансови услуги са:

заличава се

a) одит или преглед на междинните 
финансови отчети;
б) изразяване на увереност относно 
декларациите за корпоративно 
управление;
в) изразяване на увереност относно 
корпоративната социална 
ангажираност;
г) изразяване на увереност или 
удостоверяване във връзка със 
задължителното за финансови 
институции отчитане пред 
надзорните органи, което е извън 
обхвата на задължителния одит и 
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има за цел да подпомогне 
регулаторите при изпълнение на 
техните функции, като например 
отчитане на капиталовите 
изисквания или конкретни 
коефициенти на платежоспособност, 
чрез които се определя каква е 
вероятността дадено предприятие да 
продължи да обслужва задълженията 
си;
д) удостоверяване на спазването на 
данъчните изисквания, когато такова 
удостоверяване се изисква от 
националното законодателство;
е) други задължения, свързани с 
одитната дейност, наложени по 
отношение на задължителния 
одитор или одиторското дружество 
по силата на законодателството на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Предлага се заличаване на член 10, параграф 2 относно „свързани с одита финансови 
услуги”. Списък със забранени услуги се предлага, но списък със свързани финансови
одиторски услуги, които само задължителният одитор или одиторско дружество 
може адекватно да предостави, не е препоръчителен. Осъществяването на такива 
услуги от одитора може или да бъде изискано, или одиторът най-добре може да ги 
предостави на клиента на одита, защото услугата е тясно свързана с одиторската 
работа. С оглед на това разбиране, регламентът цели да позволи услугите, посочени 
като „свързани с одита финансови услуги”.

Изменение 112
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задължителният одитор и 
одиторското дружество, извършващи 
задължителен одит на предприятия 

заличава се
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от обществен интерес, може пряко 
или косвено да предоставя на 
одитираното предприятие, на 
неговото предприятие майка и на 
контролираните от него 
предприятия услуги, различни от 
извършване на одит.

Or. en

Изменение 113
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато задължителният одитор 
принадлежи към мрежа, никой член 
на тази мрежа не може да 
предоставя на одитираното 
предприятие, на неговото 
предприятие майка и на 
контролираните от него 
предприятия в рамките на Съюза 
услуги, различни от извършване на 
одит.

заличава се

Or. en

Изменение 114
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия член услуги, 
различни от извършване на одит, са:

3. За целите на настоящия член 
забранени услуги са:

a) услуги, които при всички случаи 
водят до конфликт на интереси:

а) Услуги, при които задължителен 
одитор или одиторско дружество 
поемат отговорност за управлението 
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или съществени становища и 
решения за одитен клиент.

(i) експертни услуги, които не са 
свързани с одита, данъчни 
консултации, услуги, свързани с 
общото управление и други 
консултантски услуги;
(ii) водене на счетоводство, изготвяне на 
счетоводна документация и на 
финансови отчети;

б) Счетоводно отчитане и водене на 
счетоводство, изготвяне на счетоводна 
документация и на финансови отчети, 
включително услуги по водене на 
ведомости за работна заплата, 
изготвяне на счетоводна документация 
и на финансови отчети,

(iii) разработване и внедряване на 
процедура за вътрешния контрол или за 
управление на риска, свързана с 
подготовката и/или контрола на 
финансовата информация, включена във 
финансовите отчети, и консултации във 
връзка с риска;

в) разработване и внедряване на 
процедура за вътрешния контрол или за 
управление на риска, свързана с 
подготовката и/или контрола на 
финансовата информация, включена във 
финансовите отчети, и консултации във 
връзка с риска, които;

(i) Представляват съществена част 
от вътрешния контрол върху 
финансовото отчитане; или 
(ii) Генерират информация, която е 
важна за счетоводната 
документация на клиента или 
финансови отчети, относно които 
дружеството ще изрази становище 

(iv) услуги по остойностяване, 
предоставяне на становища за 
обективност или отчети за апортни 
вноски;

г) услуги по остойностяване; Ако 
остойностяването би имало 
съществено значение, отделно или 
съвкупно, за финансовите отчети, 
относно които дружеството ще 
изрази становище. 

(v) актюерски или правни услуги, 
включително разрешаване на спорове;

д) актюерски или правни услуги, 
включително разрешаване на спорове, 
когато въпросните суми са от 
значение за финансовите отчети, 
относно които дружеството ще 
изрази становище.

(vi) разработване и внедряване на 
информационни технологии за 
финансовите системи на 



PE498.010v01-00 18/60 AM\916386BG.doc

BG

предприятията от обществен 
интерес, посочени в член 2, точка 13, 
букви б)―й) на Директива 2006/43/EО;
(vii) участие във вътрешния одит на 
одитирания клиент и предоставяне на 
услуги, свързани с работата на звеното 
по вътрешен одит;

е) участие във вътрешния одит на 
одитирания клиент и предоставяне на 
услуги, свързани с работата на звеното 
по вътрешен одит;

(viii) услуги в качеството на брокер или 
дилър, инвестиционен консултант или 
услуги по инвестиционно банкиране;

ж) услуги в качеството на брокер или 
дилър, инвестиционен консултант или 
услуги по инвестиционно банкиране, 
включително предоставяне на 
корпоративни финансови услуги, 
включващи предлагане, търгуване или 
поемане на дялове на клиента на 
одита;

Б) услуги, които може да доведат до 
конфликт на интереси:
(i) услуги в областта на човешките 
ресурси, включително подбора на 
висшето ръководство;

з) услуги в областта на човешките 
ресурси, включително подбора на 
висшето ръководство или на директор 
или служител на предприятието, 
който да може да упражнява 
значително въздействие върху 
подготовката на счетоводните 
отчети на клиента или финансовите 
отчета, относно които дружеството 
ще изрази становище. Тези забранени 
услуги включват търсенето или 
подбирането на кандидати за такива 
позиции и предприемане на проверки 
на препоръки за бъдещи кандидати за 
такива позиции.

(ii) предоставяне на уверителни писма 
на инвеститорите във връзка с 
емитирането на ценни книжа на 
предприятието;
(iii) разработване и внедряване на 
информационни технологии за 
финансовите системи на 
предприятията от обществен 
интерес, посочени в член 2, точка 13, 
букви б)―й) на Директива 2006/43/EО;
(iv) услуги във връзка с провеждането 
на комплексна проверка от името на 
продавача или купувача при 
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евентуални сливания и придобивания 
и предоставяне на уверения относно 
одитираното предприятие на други 
страни във финансова или 
корпоративна сделка;

Or. en

Обосновка

Списъкът с услуги, различни от одит, в член 10, параграф 3 се замества със списък със 
забранени услуги. Определени услуги, различни от одита, ще се разглеждат като 
толкова значителна заплаха за независимостта на одитора, че единственото 
възможно решение е забраната на предоставянето на такива услуги на клиенти на 
одит. Пълна забрана на предоставянето на услуги, различни от одит, не може да се 
подкрепи, само на категорично забранените. По отношение на други услуги,  различни 
от одит, може да е възможно в много случаи намаляването на такива заплахи до 
приемливо равнище чрез въвеждане на специфични мерки за гарантиране на 
независимостта на одитора. 

Изменение 115
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 3 – буква a) – точка viii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viii a) услуги в областта на човешките 
ресурси, свързани с подбор на висшето 
ръководство.

Or. es

Изменение 116
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато член на мрежата, към 
която принадлежи задължителният 

заличава се
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одитор или одиторското дружество, 
извършващи задължителен одит на 
предприятие от обществен интерес, 
предоставя услуги, различни от 
извършването на одит, на 
предприятие, учредено в трета 
държава и контролирано от 
одитираното предприятие от 
обществен интерес, 
задължителният одитор или 
одиторското дружество преценява 
дали неговата независимост е 
повлияна от това предоставяне на 
услуги от член на мрежата.

Or. en

Изменение 117
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако независимостта му е повлияна, 
задължителният одитор или 
одиторското дружество прилага 
защитни механизми за смекчаване на 
заплахите, причинени от 
предоставянето на услуги в трета 
държава. Задължителният одитор 
или одиторското дружество може да 
продължи да извършва задължителен 
одит на предприятието от 
обществен интерес, ако може да 
обоснове в съответствие с член 11, че 
такова предоставяне на услуги не 
засяга професионалната му преценка 
и одиторския доклад.

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 10, параграф 4 в проекта на регламент следва да се включи в член 10, параграф 1.
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Изменение 118
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всички случаи участие във 
вземането на решения в одитираното 
предприятие и предоставянето на 
услугите, посочени в параграф 3, буква 
а), подточки ii) и iii) , се разглеждат 
като засягащи независимостта на 
одитора или дружеството.

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 10, параграф 4 в проекта на регламент следва да се включи в член 10, параграф 1.

Изменение 119
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставянето на услугите, 
посочени в параграф 3, букви а), 
подточки i) и iv)―viii), се счита, че 
влияе на независимостта на одитора 
или дружеството

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 10, параграф 4 в проекта на регламент следва да се включи в член 10, параграф 1.
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Изменение 120
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължителният одитор или 
одиторското дружество може да се 
обърне към компетентния орган за 
становище по този въпрос.

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 10, параграф 4 в проекта на регламент следва да се включи в член 10, параграф 1.

Изменение 121
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато одиторското дружество 
получава повече от една трета от 
годишните си одиторски приходи от 
големи предприятия от обществен 
интерес и принадлежи към мрежа, 
чиито членове имат комбинирани 
годишни приходи от одит над 1 500 
млн. EUR в рамките на Европейския 
съюз, то спазва следните изисквания:

заличава се

a) не може пряко или непряко да 
предоставя на предприятие от 
обществен интерес услуги, различни 
от извършването на одит;
б) не може да принадлежи към 
мрежа, която предоставя в рамките 
на Съюза услуги, различни от 
извършването на одит;
в) лице, предоставящо услугите, 
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посочени в параграф 3, не може да 
притежава пряко или непряко повече 
от 5 % от капитала или от правата 
на глас в одиторското дружество;
г) лицата, предоставящи услугите, 
посочени в параграф 3, не могат 
заедно да притежава пряко или 
непряко повече от 10 % от капитала 
или от правата на глас в 
одиторското дружество;
д) такова одиторско дружество не 
може пряко или непряко да 
притежава повече от 5 % от 
капитала или от правата на глас в 
лицето, предоставящо услугите, 
изброени в параграф 3.

Or. en

Изменение 122
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато одиторското дружество 
получава повече от една трета от 
годишните си одиторски приходи от 
големи предприятия от обществен 
интерес и принадлежи към мрежа, чиито 
членове имат комбинирани годишни 
приходи от одит над 1 500 млн. EUR в 
рамките на Европейския съюз, то спазва 
следните изисквания:

5. Когато одиторското дружество 
получава повече от една трета от 
годишните си одиторски приходи от 
големи предприятия от обществен 
интерес и принадлежи към мрежа, чиито 
членове имат комбинирани годишни 
приходи от одит над 1 500 млн. EUR в 
рамките на Европейския съюз, като 
приходите от одити, за които са 
определени повече от едно дружества, 
не присъстват в изчисляването на 
тези прагове,  то спазва следните 
изисквания:

Or. en
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Обосновка

Концепцията за така наречените одиторски дружества е непропорционална. 
Следователно, и с цел насърчаване на съвместните одити, се предлага на много 
големите одиторски дружества да се остави избор да си партнират с други 
одиторски дружества, ако желаят да разширят одиторската си дейност. Това също 
предоставя възможност на по-малките одиторски дружества да бъдат ангажирани 
от по-големи одитирани предприятия с голямо мрежово партньорско дружество. 
Това ще гарантира поне някои общи одити на пазара, без те да бъдат като цяло 
задължителни.

Изменение 123
Jaroslav Paška

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 68 с цел 
да изменя списъка на свързаните с 
одита финансови услуги, посочени в
параграф 2, както и списъка на 
услугите, различни от извършване на 
одит, посочени в параграф 3 от 
настоящия член. При използване на 
тези правомощия Комисията взема 
предвид развитието в областта на 
одита и одиторската професия.

6. Държавите членки могат по 
изключение да добавят към списъка с 
услуги, забранени съобразно параграф 
3, за задължителни одитори или 
одиторски дружества, за които 
съответната държава членка е 
държава членка по произход, при 
условие че такива допълнения 
произтичат от съществуващи 
изисквания съобразно националното 
право или регламент.

Or. en

Обосновка

Това не е несъществен елемент и не може да се делегира; всички изменения следва да 
се правят чрез законодателство, прието от Европейския парламент и Съвета. 
Изменението предвижда това, държавите членки да добавят към списъка със 
забранените услуги в степента, в която това отразява съществуващите закони и 
регламенти.  То отчита факта, че макар и хармонизацията да е общата цел, някои 
държави членки могат да счетат, че съществуващите им специфични национални 
разпоредби следва да продължат да се прилагат в допълнение, когато предвиждат 
по-строг стандарт.
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Изменение 124
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 68 с цел 
да изменя списъка на свързаните с 
одита финансови услуги, посочени в 
параграф 2, както и списъка на 
услугите, различни от извършване на 
одит, посочени в параграф 3 от 
настоящия член. При използване на 
тези правомощия Комисията взема 
предвид развитието в областта на 
одита и одиторската професия.

6. Държавите членки могат да 
включват допълнителни забранени 
услуги в списъка със забранени услуги
в параграф 3 въз основа на национални 
изисквания или закони.

Or. en

Обосновка

Предлага се член 10, параграф 6 в проекта на регламент относно делегирането да се 
заличи. Законодателството следва да се приема от ЕП и от Съвета, не чрез 
делегирани актове.  Ако държава членка обаче иска да засили местните си правила, 
това следва да е възможно.

Изменение 125
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато одитираното предприятие е 
освободено от задължението да има 
одиторски комитет, одитираното 
предприятие решава коя организация 
или орган на предприятието изпълнява 
функциите, възложени на одиторския 
комитет по силата на настоящия 
параграф.

Когато одитираното предприятие е 
освободено от задължението да има 
одиторски комитет, одитираното 
предприятие решава коя организация 
или орган на предприятието изпълнява 
функциите, възложени на одиторския 
комитет по силата на настоящия 
параграф, с цел избягване на 
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конфликти на интереси, гарантиране 
на независимост и професионална 
етика.

Or. en

Изменение 126
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задължителният одитор или 
одиторското дружество създава одитно 
досие за всеки извършен задължителен 
одит. Одитното досие съдържа на 
хартиен или електронен носител поне 
следните данни и документи :

5. Задължителният одитор или 
одиторското дружество създава одитно 
досие за всеки извършен задължителен 
одит. Одитното досие съдържа на 
хартиен и електронен носител поне 
следните данни и документи :

Or. ro

Изменение 127
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато извършват задължителен одит на 
предприятия от обществен интерес, 
задължителният(ите) одитор(и) или 
одиторското(ите) дружество(а) спазват 
международните стандарти за одит, 
посочени в член 26 от Директива 
2006/43/ЕО, доколкото тези 
стандарти са в съответствие с 
изискванията на настоящия 
регламент.

Когато извършват задължителен одит на 
предприятия от обществен интерес, 
задължителният(ите) одитор(и) или 
одиторското(ите) дружество(а) спазват 
международните стандарти за одит, 
посочени в член 26 от Директива 
2006/43/ЕО.

Or. en
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Изменение 128
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Съдържанието на одиторските доклади следва да се регулира чрез съществуващи 
международни одиторски стандарти, като евентуалните изменения следва да се 
включат в този контекст.

Изменение 129
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Одиторският доклад не е по-дълъг 
от четири страници или 10 000 знака 
(без интервали). Той не съдържа 
никакви препратки към 
допълнителния доклад за одиторския 
комитет, посочен в член 23.

заличава се

Or. es

Изменение 130
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителният доклад се 
оповестява на общото събрание на 
одитираното предприятие, ако 
управителният или 
административният орган на 
одитираното предприятие реши 
така.

заличава се

Or. en

Изменение 131
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 24 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наблюдение на задължителния одит от 
одиторския комитет

Проверка на задължителния одит от 
одиторския комитет

Or. fr

Изменение 132
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одиторският комитет на предприятието 
от обществен интерес наблюдава
работата на задължителния(ите) 
одитор(и) или одиторското(ите) 
дружество(а), извършващ(и) 
задължителния одит.

Одиторският комитет на предприятието 
от обществен интерес проверява
работата на задължителния(ите) 
одитор(и) или одиторското(ите) 
дружество(а), извършващ(и) 
задължителния одит.

Or. fr
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Обосновка

Ако одиторският комитет наблюдава работата на задължителните одитори или 
одиторски дружества, това би могло да застраши тяхната независимост. Предлага 
се тяхната работа да се проверява, а не да се наблюдава.

Изменение 133
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на одиторския комитет 
участват в програми за подобряване 
на професионалните умения, за да 
гарантират подходящо ниво на 
технически знания за изпълнение на 
задачите си.

Or. ro

Изменение 134
Pavel Poc

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен ако се отнася за подновяване 
на одитен ангажимент в 
съответствие с член 33, параграф 1, 
втора алинея, препоръката на 
одиторския комитет, посочена в 
параграф 2 от настоящия член, се 
изготвя след процедурата за подбор, 
организирана от одитираното 
предприятие при спазване на следните 
критерии:

3. Когато предприятие от публичен 
интерес обяви търг за одит, втора 
алинея, препоръката на одиторския 
комитет, посочена в параграф 2 от 
настоящия член, се изготвя след 
процедурата за подбор, организирана от 
одитираното предприятие при 
отчитане на следните критерии.

Or. en
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Обосновка

С цел последователност със засилената роля на одиторските комитети съобразно 
това законодателство, одиторските комитети трябва да определят дали тръжна 
процедура е подходяща с оглед назначаването на ново одиторско дружество. Този 
подход е в съзвучие с европейската политика относно корпоративното управление, 
основано преди всичко на принципи и насоки.

Изменение 135
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен ако се отнася за подновяване 
на одитен ангажимент в 
съответствие с член 33, параграф 1,
втора алинея, препоръката на 
одиторския комитет, посочена в 
параграф 2 от настоящия член, се 
изготвя след процедурата за подбор, 
организирана от одитираното 
предприятие при спазване на следните 
критерии:

3. Когато предприятие от публичен 
интерес обяви търг за одит, втора 
алинея, препоръката на одиторския 
комитет, посочена в параграф 2 от 
настоящия член, се изготвя след 
процедурата за подбор, организирана от 
одитираното предприятие при спазване 
на следните критерии.

Or. en

Изменение 136
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен ако се отнася за подновяване 
на одитен ангажимент в 
съответствие с член 33, параграф 1,
втора алинея, препоръката на 
одиторския комитет, посочена в 
параграф 2 от настоящия член, се 
изготвя след процедурата за подбор, 

3. Когато одитираното предприятие 
реши, но най-късно след 7 години на 
подновени ангажименти за одит,
втора алинея, препоръката на 
одиторския комитет, посочена в 
параграф 2 от настоящия член, се 
изготвя след тръжна процедура, 
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организирана от одитираното 
предприятие при спазване на следните 
критерии:

организирана от одитираното 
предприятие при спазване на следните 
критерии:

Or. en

Обосновка

Максималната продължителност на одитен ангажимент следва да е 14 години, но 
търг следва да се провежда поне на всеки седем години, за да могат конкуриращите се 
одитори или одиторски дружества да направят оферта за ангажимент.

Изменение 137
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен ако се отнася за подновяване на 
одитен ангажимент в съответствие с 
член 33, параграф 1, втора алинея, 
препоръката на одиторския комитет, 
посочена в параграф 2 от настоящия 
член, се изготвя след процедурата за
подбор, организирана от одитираното 
предприятие при спазване на следните 
критерии:

3. Освен ако се отнася за подновяване на 
одитен ангажимент в съответствие с 
член 33, параграф 1, втора алинея,
препоръката на одиторския комитет, 
посочена в параграф 2 от настоящия 
член, се изготвя след процедурата за
възлагане на обществена поръчка, 
организирана от одитираното 
предприятие при спазване на следните 
критерии:

Or. ro

Изменение 138
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) одитираното предприятие има право 
да покани всеки задължителен 
одитор или одиторско дружество да 

a) одитираното предприятие публикува 
покана за участие в търг в Официален 
вестник на Европейския съюз и/или в 
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представят предложения за 
предоставянето на услуги по 
задължителен одит, при условие че са 
спазени разпоредбите на член 33, 
параграф 2 и че най-малко един от 
поканените одитори или едно от 
дружествата през предходната 
календарна година не е получил(о) над 
15 % от общите си одиторски такси 
от големите предприятия от 
обществен интерес в съответната 
държава членка;

националните вестници или 
публикации; Тръжните документи 
следва да съдържат ясни и 
недискриминационни критерии 
за подбор, които трябва да 
бъдат използвани за 
оценяване на предложенията.
Разпоредбите на член 33, параграф 2, 
трябва да се спазват.

Or. ro

Обосновка

От значение е процедурата по подбор да е прозрачна и открита за всички бъдещи 
оференти.

Изменение 139
Pavel Poc

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) одитираното предприятие има право 
да покани всеки задължителен одитор 
или одиторско дружество да представят 
предложения за предоставянето на 
услуги по задължителен одит, при 
условие че са спазени разпоредбите на 
член 33, параграф 2 и че най-малко един
от поканените одитори или едно от 
дружествата през предходната 
календарна година не е получил(о) над 
15 % от общите си одиторски такси 
от големите предприятия от 
обществен интерес в съответната 
държава членка;

а) одитираното предприятие има право 
да покани всеки задължителен одитор 
или одиторско дружество да представят 
предложения за предоставянето на 
услуги по задължителен одит, при 
условие че са спазени разпоредбите на 
член 33, параграф 2; най-малко едно от 
поканените одиторски дружества е 
по-малко одиторско дружество въз 
основа на оборота, броя на 
служителите и на задължителните 
одити на предприятия от публичен 
интерес, осъществени през 
предходната финансова година, 
съобразно публикуваното от 
компетентния орган съобразно член 
32, параграф 3.
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Or. en

Обосновка

Първоначалният текст би бил непропорционален, би нарушил ненужно конкуренцията 
и би бил потенциално вреден за качеството на одита, изменението ще позволи 
запазването на целта за насърчаване на конкуренцията и избора.

Изменение 140
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) одитираното предприятие изготвя 
тръжните документи с намерението да 
покани задължителния(ите) одитор(и) 
или одиторското(ите) дружество(а).
Тези тръжните документи позволяват на 
кандидатите да разберат дейността на 
одитираното предприятие и вида на 
задължителния одит, който трябва да 
бъде извършен. Тръжната документация 
съдържа прозрачни и 
недискриминационни критерии за 
подбор, които се използват от 
одитираното предприятие за оценка на 
предложенията, направени от 
задължителните одитори или одиторски 
дружества;

в) одитираното предприятие изготвя 
тръжните документи на вниманието на
задължителния(ите) одитор(и) или 
одиторското(ите) дружество(а), 
поканени да представят оферта  в 
рамките на процедурата за възлагане 
на обществена поръчка. Тези тръжните 
документи позволяват на кандидатите 
да разберат дейността на одитираното 
предприятие и вида на задължителния 
одит, който трябва да бъде извършен. 
Тръжната документация съдържа 
прозрачни и недискриминационни 
критерии за подбор, които се използват 
от одитираното предприятие за оценка 
на предложенията, направени от 
задължителните одитори или одиторски 
дружества;

Or. ro

Изменение 141
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Предприятията от обществен 
интерес, които отговарят на 
изискванията, посочени в член 2, 
параграф 1, букви е) и у) от Директива 
2003/71/ЕО, не са задължени да 
прилагат посочената в параграф 4 
процедура за подбор.

заличава се

Or. ro

Изменение 142
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Предложението на 
административния или надзорния 
съвет пред общото събрание на 
акционерите или членовете на 
одитираното предприятие за 
назначаване на задължителен одитор 
или одиторско дружество включва 
препоръката на одиторския 
комитет.

заличава се

Or. ro

Изменение 143
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако предложението на 
административния или надзорния 
съвет се отклонява от препоръката 

заличава се
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на одиторския комитет, в 
предложението се обосноват 
причините за неспазването на 
препоръката на одиторския 
комитет.

Or. ro

Изменение 144
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако предложението на 
административния или надзорния съвет 
се отклонява от препоръката на 
одиторския комитет, в предложението 
се обосноват причините за неспазването 
на препоръката на одиторския комитет.

Ако предложението на 
административния или надзорния съвет 
се отклонява от препоръката на 
одиторския комитет, в предложението 
се обосноват причините за неспазването 
на препоръката на одиторския комитет. 
В него също така се представят 
причините, ако след тръжна 
процедура, посочена в параграф 3, се 
предлага подновяването на 
ангажимент за одит.

Or. en

Обосновка

Подобно на принципа за спазване или обяснение, следва да е налице обосновка, в случай 
че текущият одитор се предложи за подновяване, въпреки търг. Това отново 
подчертава факта, че наличните алтернативи следва да се обмислят обстойно.

Изменение 145
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В случай на кредитна институция 
или застрахователно предприятие
управителният или надзорният съвет 
представя своя проект за предложение 
на компетентния орган, посочен в член 
35, параграф 2. Компетентният орган, 
посочен в член 35, параграф 2, има 
право на вето върху избора, предложен 
в препоръката. Всяко такова възражение 
е надлежно обосновано.

6. Управителният или надзорният съвет 
представя своя проект за предложение 
на компетентния орган, посочен в член 
35, параграф 2.Проектът за 
предложение се придружава от 
резултатите на обстойната оценка, 
посочена в член 32, параграфи 2 и 3. 
Компетентният орган, посочен в член 
35, параграф 2, има право на вето върху 
избора, предложен в препоръката. Всяко 
такова възражение е надлежно 
обосновано.

Or. en

Обосновка

Оценката следва да бъде предоставена на компетентния орган. Тази информация и 
свързаното с това право на вето следва да се предоставят не само на 
компетентните органи във финансовия сектор, а на всички компетентни органи, за да 
могат да противодействат на евентуални слабости в процедурата по назначаване за 
задължителните одити на всички предприятия от обществен интерес.

Изменение 146
Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Ротацията на настоящия партньор е по-целесъобразна от ротацията на 
одиторското дружество.

Изменение 147
Jean-Pierre Audy
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Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предприятието от обществен интерес 
назначава задължителен одитор или 
одиторско дружество за първоначален 
ангажимент, който не може да бъде 
по-кратък от две години.

1. Предприятието от обществен интерес 
назначава задължителен одитор или 
одиторско дружество за срок от 
четири последователни години.

Or. fr

Изменение 148
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предприятието от обществен интерес 
назначава задължителен одитор или 
одиторско дружество за първоначален 
ангажимент, който не може да бъде по-
кратък от две години.

1. Предприятието от обществен интерес 
назначава задължителен одитор или 
одиторско дружество за първоначален 
ангажимент, който не може да бъде по-
кратък от една година и по-дълъг от 
шест години.

Or. en

Изменение 149
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предприятието от обществен интерес 
назначава задължителен одитор или 
одиторско дружество за първоначален 
ангажимент, който не може да бъде по-
кратък от две години.

1. Предприятието от обществен интерес 
назначава задължителен одитор или 
одиторско дружество за първоначален 
ангажимент, който не може да бъде по-
кратък от три години.
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Or. en

Обосновка

Независимостта на одитора се увеличава посредством по-дълги срокове на 
ангажимент. 

Изменение 150
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предприятието от обществен интерес 
назначава задължителен одитор или 
одиторско дружество за първоначален 
ангажимент, който не може да бъде по-
кратък от две години.

1. Предприятието от обществен интерес 
назначава задължителен одитор или 
одиторско дружество за първоначален
ангажимент, който не може да бъде по-
кратък от една година.

Or. ro

Изменение 151
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предприятието от обществен интерес 
може да поднови ангажимента само 
веднъж.

Предприятието от обществен интерес 
може да поднови ангажимента до 
максимален срок на комбинирани, 
последователни ангажименти от 14 
години, при условие че всяко 
подновяване се основава на 
предложение на одиторския комитет 
и е одобрено на годишното общо 
събрание.

Or. en
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Обосновка

Решаващият елемент не е броят подновявания на ангажиментите за одит, а 
цялостната продължителност на ангажимента между одитора и одитираното 
предприятие. Това дава възможност, след първоначален срок от 3 години, за 
ежегодни процедури по назначаване. Предлага се да се удължи максималният срок от 
6 на 14 години, тъй като встъпващите одитори могат да се нуждаят от известно 
време, за да се запознаят с одитираното предприятие. В допълнение, правата на 
акционерите се засилват.

Изменение 152
Pavel Poc

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предприятието от обществен интерес 
може да поднови ангажимента само 
веднъж.

Предприятието от обществен интерес 
може да поднови ангажимента за одит, 
при условие че това се основава на 
предложение на одиторския комитет 
и е одобрено на годишното общо 
събрание.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение ще засили принципа за правата на акционерите и свободата 
на избор по отношение на подбора на одитори.

Изменение 153
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предприятието от обществен интерес 
може да поднови ангажимента само 
веднъж.

Предприятието от обществен интерес 
може да поднови ангажимента, по 
предложение на одиторския комитет 
или на подобен орган, одобрено 
впоследствие на годишното общо 
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събрание.

Or. en

Изменение 154
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предприятието от обществен 
интерес може да поднови 
ангажимента само веднъж.

Ангажиментът следва да може да се 
подновява.

Or. fr

Изменение 155
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата максимална 
продължителност на първоначалния 
и подновения ангажимент не може да 
надвишава 6 години.

заличава се

Or. en

Изменение 156
Pavel Poc

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата максимална заличава се
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продължителност на първоначалния 
и подновения ангажимент не може да 
надвишава 6 години.

Or. en

Обосновка

Заличава се задължителното изискване за ротация на одиторските дружества с цел 
засилен надзор от страна на одиторския комитет в съчетание с ротация на 
партньорите, предвидена в Директива 2006/43/EО.

Изменение 157
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата максимална 
продължителност на първоначалния 
и подновения ангажимент не може да 
надвишава 6 години.

заличава се

Or. en

Обосновка

Сливане с предходната алинея.

Изменение 158
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата максимална 
продължителност на първоначалния 
и подновения ангажимент не може да 
надвишава 6 години.

Държавите членки могат да 
удължат този срок с цел 
предоставяне на по-голяма 
независимост но задължителния 
одитор или одиторско дружество.
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Or. fr

Изменение 159
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в рамките на непрекъснат 
ангажимент от 6 години са назначени 
двама задължителни одитори или 
одиторски дружества, максималната 
продължителност на ангажимента 
за всеки от задължителните одитори 
или одиторски дружества не може да 
превишава 9 години.

заличава се

Or. fr

Изменение 160
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в рамките на непрекъснат 
ангажимент от 6 години са назначени 
двама задължителни одитори или 
одиторски дружества, максималната 
продължителност на ангажимента за 
всеки от задължителните одитори или 
одиторски дружества не може да 
превишава 9 години.

Ако в рамките на непрекъснат 
ангажимент от 4 години са назначени 
двама задължителни одитори или 
одиторски дружества, максималната 
продължителност на ангажимента за 
всеки от задължителните одитори или 
одиторски дружества не може да 
превишава 6 години.

Or. ro

Изменение 161
Franck Proust



AM\916386BG.doc 43/60 PE498.010v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в рамките на непрекъснат 
ангажимент от 6 години са назначени 
двама задължителни одитори или 
одиторски дружества, максималната 
продължителност на ангажимента за 
всеки от задължителните одитори или 
одиторски дружества не може да 
превишава 9 години.

Ако в рамките на непрекъснат 
ангажимент от 6 години са назначени
най-малко двама задължителни одитори 
или одиторски дружества, максималната 
продължителност на ангажимента за 
всеки от задължителните одитори или 
одиторски дружества не може да 
превишава 9 години.

Or. fr

Изменение 162
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължителният одитор или 
одиторското дружество или, когато 
е приложимо, членове на тяхната 
мрежа в рамките на Съюза не могат 
да извършват задължителен одит на 
съответното предприятие от 
обществен интерес преди 
изтичането на четири години след 
края на посочения в параграф 1 
максимален период на ангажимента.

заличава се

Or. en

Изменение 163
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължителният одитор или 
одиторското дружество или, когато 
е приложимо, членове на тяхната 
мрежа в рамките на Съюза не могат 
да извършват задължителен одит на 
съответното предприятие от 
обществен интерес преди 
изтичането на четири години след 
края на посочения в параграф 1 
максимален период на ангажимента.

заличава се

Or. fr

Изменение 164
Pavel Poc

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължителният одитор или 
одиторското дружество или, когато 
е приложимо, членове на тяхната 
мрежа в рамките на Съюза не могат 
да извършват задължителен одит на 
съответното предприятие от 
обществен интерес преди 
изтичането на четири години след 
края на посочения в параграф 1 
максимален период на ангажимента.

заличава се

Or. en

Обосновка

Четиригодишният период на прекъсване е вече излишен вследствие на премахването 
на задължителното изискване за ротация на задължителния одитор или одиторско 
дружество.
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Изменение 165
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 
при извънредни обстоятелства 
предприятието от обществен 
интерес може да поиска от 
компетентния орган, посочен в член 
35, параграф 1, да разреши 
задължителният одитор или 
одиторското дружество да бъдат 
назначени отново за допълнителен 
ангажимент. Ако са назначени двама 
задължителни одитори или 
одиторски дружества, този трети 
ангажимент няма да надвишава три 
години. Ако е назначен един 
задължителни одитор или одиторско 
дружество, този трети ангажимент 
няма да надвишава две години.

заличава се

Or. fr

Изменение 166
Franck Proust

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 
при извънредни обстоятелства 
предприятието от обществен интерес 
може да поиска от компетентния орган, 
посочен в член 35, параграф 1, да 
разреши задължителният одитор или 
одиторското дружество да бъдат 
назначени отново за допълнителен 
ангажимент. Ако са назначени двама 
задължителни одитори или одиторски 

3. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 
при извънредни обстоятелства 
предприятието от обществен интерес 
може да поиска от компетентния орган, 
посочен в член 35, параграф 1, да 
разреши задължителният одитор или 
одиторското дружество да бъдат 
назначени отново за допълнителен 
ангажимент. Ако са назначени най-
малко двама задължителни одитори или 
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дружества, този трети ангажимент няма 
да надвишава три години. Ако е 
назначен един задължителни одитор или 
одиторско дружество, този трети 
ангажимент няма да надвишава две 
години.

одиторски дружества, този трети 
ангажимент няма да надвишава три 
години. Ако е назначен един 
задължителни одитор или одиторско 
дружество, този трети ангажимент няма 
да надвишава две години.

Or. fr

Изменение 167
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Основният(ите) партньор(и) по одита, 
отговорен(и) за извършване на 
задължителен одит, прекратява(т) 
участието си в задължителния одит на 
одитираното предприятие след период 
от седем години, считано от датата на 
назначаване. Той(те) може да участва(т) 
в задължителния одит на одитираното 
предприятие отново след период от 
минимум три години.

4. Основният(ите) партньор(и) по одита, 
отговорен(и) за извършване на 
задължителен одит, прекратява(т) 
участието си в задължителния одит на 
одитираното предприятие след период 
от пет години, считано от датата на 
назначаване. Той(те) може да участва(т) 
в задължителния одит на одитираното 
предприятие отново след период от 
минимум три години.

Or. ro

Изменение 168
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължителният одитор или 
одиторското дружество установяват 
подходящ поетапен ротационен 
механизъм по отношение на най-
старшите служители, участващи в 
задължителния одит, включително поне 

Задължителният одитор или 
одиторското дружество установяват 
подходящ поетапен ротационен 
механизъм по отношение на най-
старшите служители, участващи в 
задължителния одит, включително поне 
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лицата, които са регистрирани като 
задължителни одитори. Етапите на 
ротационния механизъм се определят 
спрямо назначението на отделните лица, 
а не на целия екип. Механизмът е 
съобразен с мащаба и обема на 
дейността на задължителния одитор или 
одиторско дружество.

лицата, които са регистрирани като 
задължителни одитори. Етапите на 
ротационния механизъм се определят 
спрямо назначението на отделните лица, 
а не на целия одиторски екип.
Механизмът е съобразен с мащаба и 
обема на дейността на задължителния 
одитор или одиторско дружество.

Or. en

Изменение 169
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато задължителен одитор или 
одиторско дружество е заменено с друг 
задължителен одитор или одиторско 
дружество, бившият задължителен 
одитор или одиторско дружество 
предоставя на встъпващия 
задължителен одитор или одиторско 
дружество предавателен протокол. В 
протокола са включени съответната 
информация относно одитираното 
предприятие, каквато е обективно 
необходима за разбиране на 
естеството на дейността и 
вътрешната организация на 
одитираното предприятие и за 
гарантиране на непрекъснатост на 
задължителния одит и 
съответствие с одитите, извършени 
през предходните години.

5. Когато задължителен одитор или 
одиторско дружество е заменено с друг 
задължителен одитор или одиторско 
дружество, бившият задължителен 
одитор или одиторско дружество 
предоставя на встъпващия 
задължителен одитор или одиторско 
дружество информацията, предвидена 
от законодателството и от член 23, 
параграф 3 от Директива 2006/43/ЕО.

Or. en

Изменение 170
Bendt Bendtsen
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Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бившият задължителен одитор или 
одиторско дружество предоставя достъп 
на встъпващия задължителен одитор 
или одиторско дружество и до 
посочените в член 23 допълнителни 
доклади, предназначени за одиторския 
комитет, от предишни години и до 
всякаква информация, предавана на 
компетентните органи съгласно членове 
25 и 27.

Бившият задължителен одитор или 
одиторско дружество предоставя достъп 
на встъпващите задължителни 
одитори или одиторски дружества и 
до посочените в член 23 допълнителни 
доклади, предназначени за одиторския 
комитет, от предишни години и до 
всякаква информация, предавана на 
компетентните органи съгласно членове 
25 и 27.

Or. en

Изменение 171
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
с които се уточняват техническите 
изисквания към съдържанието на 
предавателния протокол, посочен в 
параграф 6.

заличава се

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в параграф 6 регулаторни 
технически стандарти в 
съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Обосновка

Текстът на член 23, параграф 3 от Директива 2006/43/EО относно задължителния 
одит е по-пълен и е доказал ефективността си на практика. В допълнение, 
отговорностите на встъпващия одитор по отношение на работата на предходните 
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одитори вече са разгледани в международните стандарти.

Изменение 172
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти, 
с които се уточняват техническите 
изисквания към съдържанието на 
предавателния протокол, посочен в 
параграф 6.

заличава се

Or. en

Изменение 173
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
посочените в параграф 6 регулаторни 
технически стандарти в 
съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

заличава се

Or. en

Изменение 174
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Одиторският комитет, един или 
повече акционери, компетентните 
органи, посочени в член 35, параграф 1 
или 2, имат право да предявят иск пред 
национален съд за уволнение на 
задължителния(ите) одитор(и) или 
одиторско(и) дружество(а), в случай че 
са налице подходящи основания.

2. (Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 175
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя 
компетентен орган, отговорен за 
изпълнението на задачите, предвидени в 
настоящия регламент, и за гарантиране 
на прилагането на разпоредбите на 
настоящия регламент.

1. Създава се Европейски орган за 
надзор на одиторските дейности,
който е отговорен за изпълнението на 
задачите, предвидени в настоящия 
регламент, и за гарантиране на 
прилагането на разпоредбите на 
настоящия регламент. Той е независим 
и е към Европейската комисия.

Or. fr

Изменение 176
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган е един от
следните:

Този орган свързва и наблюдава
следните компетентни органи:
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Or. fr

Изменение 177
Jean-Pierre Audy
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
възложат отговорността за 
гарантиране на прилагането на 
всички или част от разпоредбите на 
дял ІІІ от настоящия регламент, по 
целесъобразност, на компетентните 
органи, посочени в:

2. Компетентните органи, посочени в:

Or. fr

Изменение 178
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато повече от един 
компетентен орган е определен в 
съответствие с параграфи 1 и 2, тези 
органи се организират по такъв 
начин, че задачите им са ясно 
разпределени.

заличава се

Or. fr

Изменение 179
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи разполагат 
с достатъчно персонал с подходяща 
професионална квалификация и опит и 
необходимите ресурси, за да могат да 
изпълняват своите задачи, предвидени в 
настоящия регламент.

5.  Европейският орган за надзор на 
одиторските дейности разполага с
достатъчно персонал с подходяща 
професионална квалификация и опит и 
необходимите ресурси, за да може да 
изпълняват своите задачи, предвидени в 
настоящия регламент. Тези ресурси 
идват от задължителните одитори 
или одиторски дружества, които 
извършват одит на ПОИ, и могат да 
приемат формата на задължителен 
принос, пропорционален на тяхната 
дейност в областта на ПОИ.

Or. fr

Изменение 180
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки се информират 
взаимно, както и ЕБО, ЕОЦКП и 
ЕОНЗПО съгласно съответните 
разпоредби на Регламенти (ЕС) 
№ 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) 
№ 1095/2010, и информират 
Комисията за определянето на 
компетентни органи за целите на 
настоящия регламент.

заличава се

ЕОЦКП обединява тази информация 
и я публикува.

Or. fr

Изменение 181
Jean-Pierre Audy
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Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи и органът, на 
който компетентният орган, посочен в 
член 35, параграф 1, е делегирал задачи, 
са независими от задължителните 
одитори или одиторски дружества.

Европейският орган за надзор на 
одиторските дейности,
компетентните органи и органът, на 
който компетентният орган, посочен в 
член 35, параграф 1, е делегирал задачи, 
са независими от задължителните 
одитори или одиторски дружества

Or. fr

Изменение 182
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължението за професионална тайна 
се прилага по отношение на всички 
лица, които са или са били наети от 
компетентните органи или от орган, на 
когото компетентният орган, посочен в 
член 35, параграф 1, е делегирал задачи, 
включително експерти, с които тези 
органи са сключили договори. 
Информацията, по отношение на която 
се прилага професионална тайна, не 
може да бъде разкривана на никое друго 
лице или орган, освен по силата на 
задълженията по настоящия регламент 
или на законовите, подзаконовите или 
административните разпоредби на 
държава членка.

Задължението за професионална тайна 
се прилага по отношение на всички 
лица, които са или са били наети от
Европейския орган за надзор на 
одиторските дейности, от
компетентните органи или от орган, на 
когото компетентният орган, посочен в 
член 35, параграф 1, е делегирал задачи, 
включително експерти, с които тези 
органи са сключили договори
Информацията, по отношение на която 
се прилага професионална тайна, не 
може да бъде разкривана на никое друго 
лице или орган, освен по силата на 
задълженията по настоящия регламент 
или на законовите, подзаконовите или 
административните разпоредби на 
държава членка.

Or. fr
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Изменение 183
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 38 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правомощия на компетентните 
органи

Правомощия на Европейския орган за 
надзор на одиторските дейности

Or. fr

Изменение 184
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат членове 40 и 41, при 
изпълнение на задачите си съгласно 
настоящия регламент компетентните 
органи или други публични органи на 
държава членка не могат да се намесват 
при определяне на съдържанието на 
одиторските доклади.

1. Без да се засягат членове 40 и 41, при 
изпълнение на задачите си съгласно 
настоящия регламент Европейският  
орган за надзор на одиторските 
дейности, компетентните органи или 
други публични органи на държава 
членка не могат да се намесват при 
определяне на съдържанието на 
одиторските доклади.

Or. fr

Изменение 185
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За изпълнението на задълженията им
по настоящия регламент
компетентните органи разполагат в 

2. За изпълнението на задълженията си
по настоящия регламент Европейският  
орган за надзор на одиторските 
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съответствие с националното право 
с всички правомощия за упражняване на 
надзор и провеждане на разследвания, 
необходими за изпълнението на
техните задължения. Те упражняват 
правомощията си по един от следните 
начини:

дейности разполага с всички 
правомощия за упражняване на надзор и 
провеждане на разследвания, 
необходими за изпълнението на
неговите задължения. Той упражнява 
тези правомощия по един от следните 
начини:

Or. fr

Изменение 186
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За изпълнението на задълженията си 
по настоящия регламент
компетентните органи в
съответствие с националното право 
и в качеството си на надзорни органи 
разполагат с правомощия да:

3. За изпълнението на задълженията си 
по настоящия регламент Европейският  
орган за надзор на одиторските 
дейности, в качеството си на надзорен 
орган, разполага с правомощия да:

Or. fr

Изменение 187
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи могат да 
използват правомощията, предвидени в 
първа алинея, само във връзка със 
задължителните одитори и одиторски 
дружества, които извършват 
задължителен одит на предприятия от 
обществен интерес; лицата, участващи в 
дейностите на задължителните одитори 
и одиторски дружества, които 

Европейският  орган за надзор на 
одиторските дейности може да 
използват правомощията, предвидени в 
първа алинея, само във връзка със 
задължителните одитори и одиторски 
дружества, които извършват 
задължителен одит на предприятия от 
обществен интерес; лицата, участващи в 
дейностите на задължителните одитори 
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извършват задължителен одит на 
предприятия от обществен интерес; 
одитираните предприятия, техни 
дъщерни предприятия и свързани трети 
страни; трети страни, на които 
задължителните одитори и одиторски 
дружества, които извършват 
задължителен одит на предприятия от 
обществен интерес, са възложили 
определени функции или дейности, и 
лица, които по друг начин са свързани 
със задължителните одитори и 
одиторски дружества, които извършват 
задължителен одит на предприятия от 
обществен интерес.

и одиторски дружества, които 
извършват задължителен одит на 
предприятия от обществен интерес; 
одитираните предприятия, техни 
дъщерни предприятия и свързани трети 
страни; трети страни, на които 
задължителните одитори и одиторски 
дружества, които извършват 
задължителен одит на предприятия от 
обществен интерес, са възложили 
определени функции или дейности, и 
лица, които по друг начин са свързани 
със задължителните одитори и 
одиторски дружества, които извършват 
задължителен одит на предприятия от 
обществен интерес. Дейността му е 
насочена, по-специално, към надзора 
на международните задължителни 
одитори и одиторски дружества.

Or. fr

Обосновка

Абсолютно необходимо е да се създаде независим европейски орган за надзор на 
транснационалните одиторски дейности с оглед надзор на транснационалните 
дружества, работещи в областта на ПОИ. 

Изменение 188
Franck Proust

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел ЕОЦКП създава 
постоянен вътрешен комитет
съгласно член 41 от Регламент (ЕС)
№ 1095/2010. В този вътрешен комитет 
влизат най-малко компетентните 
органи, посочени в член 35, параграф 1 
от настоящия регламент. Компетентните 
органи, посочени в член 32 от 
Директива 2006/43/ЕО, получават 
покана да присъстват на заседанията на 

Съгласно член 41 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010 ЕОЦКП създава постоянен 
вътрешен комитет, на който 
делегира задачите и решенията, 
необходими за осъществяване на 
мисията, посочена в първата алинея 
на настоящия параграф. В този 
вътрешен комитет влизат най-малко 
компетентните органи, посочени в член 
35, параграф 1 от настоящия регламент.
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вътрешния комитет относно въпроси, 
свързани с одобрението и 
регистрирането на задължителните 
одитори и одиторски дружества и 
отношенията с трети държави, 
доколкото те са свързани със 
задължителния одит на предприятия от 
обществен интерес.

Компетентните органи, посочени в член 
32 от Директива 2006/43/ЕО, получават 
покана да присъстват на заседанията на 
вътрешния комитет относно въпроси, 
свързани с одобрението и 
регистрирането на задължителните 
одитори и одиторски дружества и 
отношенията с трети държави, 
доколкото те са свързани със 
задължителния одит на предприятия от 
обществен интерес.

Or. fr

Изменение 189
Franck Proust

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Преди X X 20XX г. [шест години 
след влизане в сила на настоящия 
регламент], Комисията, въз основа на 
докладите на ЕОЦКП и друга 
съществена информация, представя 
доклад за оценка на всички мисии, 
поверени на ЕОЦКП в настоящия 
член.

Or. fr

Изменение 190
Jaroslav Paška

Предложение за регламент
Член 61 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки установяват 
правила за административните санкции 
и мерки, приложими в случай на
посочените в приложението
нарушения на разпоредбите на 

1. Държавите членки установяват 
правила за административните санкции 
и мерки, приложими в случай на 
нарушения на разпоредбите на 
настоящия регламент, и вземат всички 
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настоящия регламент, спрямо лицата, 
отговорни за тези нарушения, и 
вземат всички необходими мерки за да 
гарантират, че те се прилагат.
Предвидените санкции и мерки са 
ефективни, съразмерни и възпиращи.

необходими мерки за да гарантират, че 
те се прилагат. Предвидените санкции и 
мерки са ефективни, съразмерни и 
възпиращи.

Or. en

Обосновка

Системата със списък на нарушенията  прекалено стриктно определя нарушенията и 
не е ясно как този списък може да се съчетае с действащите национални правила.

Изменение 191
Jaroslav Paška

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки гарантират 
по-специално, в съответствие с 
националното си законодателство, че 
могат да се предприемат 
подходящите административни 
мерки или да се налагат 
административни санкции срещу 
юридическите или физическите лица, 
отговорни за нарушения на 
разпоредбите на настоящия 
регламент. Тези мерки и санкции 
включват правото на 
компетентните органи да налагат 
най-малко следните 
административни мерки и наказания:
а) разпореждане, с което се изисква 
лицето, отговорно за нарушението, 
да преустанови съответното 
поведение и да се въздържа от 
повтаряне на това поведение; както и
б) достатъчно ефективни и 
възпиращи административни глоби, 
които са пропорционални.
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Or. en

Обосновка

Това е не толкова стриктно определящ и по-пропорционален подход към 
административните санкции, подобен по структурата на санкциите, предвидени в 
разпоредбите на някои други европейски законодателни актове, и може по-добре да се 
съчетава с действащите национални правила.

Изменение 192
Jaroslav Paška

Предложение за регламент
Член 62 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият член се прилага във 
връзка с посочените в приложението 
нарушения на разпоредбите на 
настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

Държавите членки са тези, които трябва да определят подходящите санкции, в 
съответствие с действащия режим на административни и наказателни санкции. В 
допълнение, списъкът със санкции е несъразмерен.

Изменение 193
Jaroslav Paška

Предложение за регламент
Член 62 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. [...] заличава се

Or. en

Обосновка

Тези санкции изглеждат несъразмерни по отношение на функцията на задължителен 
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одит. Общият принцип за ефективни санкции вече е обхванат от член 61.

Изменение 194
Jaroslav Paška

Предложение за регламент
Член 62 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
предоставят на компетентните 
органи други правомощия за налагане 
на имуществени санкции в 
допълнение към тези, посочени в 
параграф 2, и да предвиждат по-
високи размери на имуществените 
санкции от установените в същия 
параграф.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тези санкции изглеждат несъразмерни по отношение на функцията на задължителен 
одит. Общият принцип за ефективни санкции вече е обхванат от член 61.


