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Pakeitimas 97
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) jei teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantys auditoriai, audito įmonės arba 
jų tinklų nariai audituojamoms įmonėms 
teikia kitas, ne teisės aktų nustatyto audito, 
paslaugas, tai gali pakenkti jų 
nepriklausomumui. Todėl tikslinga 
reikalauti, kad teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantis auditorius, audito įmonė ir jų 
tinklo nariai audituojamoms įmonėms 
neteiktų ne audito paslaugų. Jei audito 
įmonė įmonei teikia ne audito paslaugas, 
tada ta audito įmonė negali atlikti tos 
įmonės teisės aktų nustatyto audito, taigi 
mažėja audito įmonių, kurios galėtų atlikti 
teisės aktų nustatytą auditą, ypač didelių 
viešojo intereso įmonių, kur rinka yra 
koncentruota. Todėl siekiant užtikrinti 
minimalų audito įmonių, kurios galėtų 
teikti audito paslaugas didelėms viešojo 
intereso įmonėms, skaičių, tikslinga 
reikalauti, kad reikšmingo masto veiklą 
vykdančios audito įmonės savo profesinėje 
veikloje daugiausia dėmesio skirtų teisės 
aktų nustatytam auditui ir kad joms nebūtų 
leidžiama teikti kitų, su teisės aktų 
nustatytu auditu nesusijusių, pavyzdžiui, 
konsultavimo arba patariamųjų, paslaugų;

(11) jei teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantys auditoriai, audito įmonės arba 
jų tinklų nariai audituojamoms įmonėms 
teikia kitas, ne teisės aktų nustatyto audito, 
paslaugas, tai gali pakenkti jų 
nepriklausomumui. Todėl tikslinga 
reikalauti, kad teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantis auditorius, audito įmonė ir jų 
tinklo nariai audituojamoms įmonėms 
neteiktų ne audito paslaugų. Jei audito 
įmonė įmonei teikia ne audito paslaugas, 
tada ta audito įmonė negali atlikti tos 
įmonės teisės aktų nustatyto audito, taigi 
mažėja audito įmonių, kurios galėtų atlikti 
teisės aktų nustatytą auditą, ypač didelių 
viešojo intereso įmonių, kur rinka yra 
koncentruota. Todėl siekiant užtikrinti 
minimalų audito įmonių, kurios galėtų 
teikti audito paslaugas didelėms viešojo 
intereso įmonėms, skaičių, tikslinga 
reikalauti, kad reikšmingo masto veiklą 
vykdančios audito įmonės arba savo 
profesinėje veikloje daugiausia dėmesio 
skirtų teisės aktų nustatytam auditui ir joms 
nebūtų leidžiama teikti kitų, su teisės aktų 
nustatytu auditu nesusijusių, pavyzdžiui, 
konsultavimo arba patariamųjų, paslaugų, 
arba jos būtų kitų audito įmonių 
partnerėmis vykdant bendrus auditus, jei 
jos nori toliau plėsti savo veiklą;

Or. en

Pakeitimas 98
Krišjānis Kariņš
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) teisės aktų nustatyto audito rezultatai 
suinteresuotiesiems subjektams turėtų būti 
pristatyti audito išvadoje. Siekiant padidinti 
suinteresuotųjų subjektų pasitikėjimą 
audituojamos įmonės finansinėmis 
ataskaitomis ypač svarbu, kad audito 
išvada būtų gerai pagrįsta, tvirtai 
motyvuota, jos turinys išplėstas, kad būtų
pateikta papildomos informacijos, 
susijusios su konkrečiu atliktu auditu.
Visų pirma audito išvadoje turėtų būti 
pateikta pakankamai informacijos apie tai, 
kokia metodika taikyta, ypač tai, kokia 
balanso ataskaitos dalis buvo tiesiogiai 
patikrinta ir kokia yra grindžiama sistemos 
ir atitikties tikrinimu, auditui atlikti taikyti 
reikšmingumo lygiai, pagrindinės rizikos, 
kad metinių finansinių ataskaitų ir 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
informacijoje gali būti reikšmingų 
netikslumų, sritys, tai, ar teisės aktų 
nustatytas auditas buvo skirtas sukčiavimui 
nustatyti, ir, jei pateikiama sąlyginė arba 
neigiama nuomonė arba nuomonę pateikti 
atsisakoma, nurodomos tokio sprendimo 
priežastys;

(19) teisės aktų nustatyto audito rezultatai 
suinteresuotiesiems subjektams turėtų būti 
pristatyti audito išvadoje. Siekiant padidinti 
suinteresuotųjų subjektų pasitikėjimą 
audituojamos įmonės finansinėmis 
ataskaitomis ypač svarbu, kad audito 
išvada būtų gerai pagrįsta, tvirtai 
motyvuota, jos turinys išplėstas, kad būtų 
pateikta papildomos su konkrečiu atliktu 
auditu susijusios informacijos apie 
audituojamą įmonę. Visų pirma audito 
išvadoje turėtų būti pateikta pakankamai 
informacijos apie tai, kokia metodika 
taikyta, ypač tai, kokia balanso ataskaitos 
dalis buvo tiesiogiai patikrinta ir kokia yra 
grindžiama sistemos ir atitikties tikrinimu, 
auditui atlikti taikyti reikšmingumo lygiai, 
pagrindinės rizikos, kad metinių finansinių 
ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių 
ataskaitų informacijoje gali būti 
reikšmingų netikslumų, sritys, tai, ar teisės 
aktų nustatytas auditas buvo skirtas 
sukčiavimui nustatyti, ir, jei pateikiama 
sąlyginė arba neigiama nuomonė arba 
nuomonę pateikti atsisakoma, nurodomos 
tokio sprendimo priežastys;

Or. lv

Pakeitimas 99
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) teisės aktų nustatyto audito vertė 
audituojamai įmonei ypač padidėtų, jei 
teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė ir audito 

(20) teisės aktų nustatyto audito vertė 
audituojamai įmonei ypač padidėtų, jei 
teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė ir audito 
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komitetas glaudžiau bendrautų. Svarbu, 
kad atliekant teisės aktų nustatytą auditą 
vyktų ne tik reguliarus dialogas, bet ir kad 
teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė audito 
komitetui pateiktų papildomą, išsamesnę 
teisės aktų nustatyto audito rezultatų 
ataskaitą. Tokias papildomas išsamias 
ataskaitas turėtų būti galima pateikti 
viešojo intereso įmonių priežiūros 
institucijoms, bet ne visuomenei;

komitetas glaudžiau bendrautų. Tokiu 
būdu būtų užtikrinamas didesnis 
skaidrumas, atskaitomybė ir profesinė 
etika. Svarbu, kad atliekant teisės aktų 
nustatytą auditą vyktų ne tik reguliarus 
dialogas, bet ir kad teisės aktų nustatytą 
auditą atliekantis auditorius arba audito 
įmonė audito komitetui pateiktų 
papildomą, išsamesnę teisės aktų nustatyto 
audito rezultatų ataskaitą. Tokias 
papildomas išsamias ataskaitas turėtų būti 
galima pateikti viešojo intereso įmonių 
priežiūros institucijoms, bet ne visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 100
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) teisės aktų nustatyto audito vertė 
audituojamai įmonei ypač padidėtų, jei 
teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė ir audito 
komitetas glaudžiau bendrautų. Svarbu, 
kad atliekant teisės aktų nustatytą auditą 
vyktų ne tik reguliarus dialogas, bet ir kad 
teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė audito 
komitetui pateiktų papildomą, išsamesnę 
teisės aktų nustatyto audito rezultatų 
ataskaitą. Tokias papildomas išsamias 
ataskaitas turėtų būti galima pateikti 
viešojo intereso įmonių priežiūros 
institucijoms, bet ne visuomenei;

(20) teisės aktų nustatyto audito vertė 
audituojamai įmonei ypač padidėtų, jei 
teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė ir audito 
komitetas glaudžiau bendrautų. Svarbu, 
kad atliekant teisės aktų nustatytą auditą 
vyktų ne tik reguliarus dialogas, bet ir kad 
teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė audito 
komitetui pateiktų papildomą, išsamesnę 
teisės aktų nustatyto audito rezultatų 
ataskaitą. Tokias papildomas išsamias 
ataskaitas turėtų būti galima pateikti 
viešojo intereso įmonių priežiūros 
institucijoms ir, jei įmanoma, 
neatskleidžiant įmonės verslo paslapčių,
visuomenei;

Or. lv

Pakeitimas 101
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) taip pat svarbu sustiprinti audito 
komiteto vaidmenį pasirenkant naują teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių 
arba audito įmonę, kad audituojamos 
įmonės visuotinis akcininkų sprendimas 
arba nariai sprendimą galėtų priimti 
turėdami daugiau informacijos. Taigi, 
teikdama pasiūlymą visuotiniam 
susirinkimui valdyba turėtų paaiškinti, ar ji 
laikosi audito komiteto rekomendacijos, o 
jei ne, tai kodėl. Audito komiteto 
rekomendacijoje turėtų būti pateiktos bent 
dvi galimos alternatyvos auditui atlikti ir 
pasiūlyta priimtinesnė iš jų, kad visuotinis 
susirinkimas galėtų priimti galutinį 
sprendimą, kurią alternatyvą rinktis. Kad 
savo rekomendacijoje pateiktų sąžiningą ir 
tinkamą pagrindimą, audito komitetas 
galėtų pasinaudoti privalomos atrankos
procedūros, kurią organizavo audituojama 
įmonė ir už kurią buvo atsakingas audito 
komitetas, rezultatais. Per tokią atrankos 
procedūrą audituojama įmonė turėtų kviesti 
teisės aktų nustatytą auditą atliekančius 
auditorius arba audito įmones, įskaitant 
mažesnes, pristatyti audito pasiūlymus. 
Konkurso dokumentuose turėtų būti 
pateikti skaidrūs ir nediskriminuojantys 
atrankos kriterijai, kurie bus taikomi 
pasiūlymams vertinti. Tačiau atsižvelgiant į 
tai, kad dėl šios atrankos procedūros 
įmonėms, kurių rinkos kapitalizacija 
mažesnė, arba mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, gali susidaryti pagal jų dydį 
neproporcingų sąnaudų, tas įmones 
tikslinga nuo šios prievolės atleisti;

(24) taip pat svarbu sustiprinti audito 
komiteto vaidmenį pasirenkant naują teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių 
arba audito įmonę, kad audituojamos 
įmonės visuotinis akcininkų sprendimas 
arba nariai sprendimą galėtų priimti 
turėdami daugiau informacijos. Taigi, 
teikdama pasiūlymą visuotiniam 
susirinkimui valdyba turėtų paaiškinti, ar ji 
laikosi audito komiteto rekomendacijos, o 
jei ne, tai kodėl. Jei ji siūlo pratęsti audito 
užduotis surengus konkursą, ji taip pat 
turėtų nurodyti priežastis. Audito komiteto 
rekomendacijoje turėtų būti pateiktos bent 
dvi galimos alternatyvos auditui atlikti, 
pateiktas išsamus abiejų alternatyvų 
įvertinimas ir pasiūlyta priimtinesnė iš jų, 
kad visuotinis susirinkimas galėtų priimti 
galutinį sprendimą, kurią alternatyvą 
rinktis. Kad savo rekomendacijoje pateiktų 
sąžiningą ir tinkamą pagrindimą, audito 
komitetas galėtų pasinaudoti privalomos 
konkurso procedūros, kurią organizavo 
audituojama įmonė ir už kurią buvo 
atsakingas audito komitetas, rezultatais.
Per tokią konkurso procedūrą audituojama 
įmonė turėtų skelbti kvietimą auditoriams
arba audito įmonėms pristatyti audito 
pasiūlymus. Konkurso dokumentuose 
turėtų būti pateikti skaidrūs ir 
nediskriminuojantys atrankos kriterijai, 
kurie bus taikomi pasiūlymams vertinti.
Tačiau atsižvelgiant į tai, kad dėl šios 
konkurso procedūros įmonėms, kurių 
rinkos kapitalizacija mažesnė, arba 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, gali 
susidaryti pagal jų dydį neproporcingų 
sąnaudų, tas įmones tikslinga nuo šios 
prievolės atleisti;

Or. en



AM\916386LT.doc 7/55 PE498.010v01-00

LT

Pakeitimas 102
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) taip pat svarbu sustiprinti audito 
komiteto vaidmenį pasirenkant naują teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių 
arba audito įmonę, kad audituojamos 
įmonės visuotinis akcininkų sprendimas 
arba nariai sprendimą galėtų priimti 
turėdami daugiau informacijos. Taigi, 
teikdama pasiūlymą visuotiniam 
susirinkimui valdyba turėtų paaiškinti, ar ji 
laikosi audito komiteto rekomendacijos, o 
jei ne, tai kodėl. Audito komiteto 
rekomendacijoje turėtų būti pateiktos bent 
dvi galimos alternatyvos auditui atlikti ir 
pasiūlyta priimtinesnė iš jų, kad visuotinis 
susirinkimas galėtų priimti galutinį 
sprendimą, kurią alternatyvą rinktis. Kad 
savo rekomendacijoje pateiktų sąžiningą ir 
tinkamą pagrindimą, audito komitetas 
galėtų pasinaudoti privalomos atrankos 
procedūros, kurią organizavo audituojama 
įmonė ir už kurią buvo atsakingas audito 
komitetas, rezultatais. Per tokią atrankos 
procedūrą audituojama įmonė turėtų kviesti 
teisės aktų nustatytą auditą atliekančius 
auditorius arba audito įmones, įskaitant 
mažesnes, pristatyti audito pasiūlymus.
Konkurso dokumentuose turėtų būti 
pateikti skaidrūs ir nediskriminuojantys 
atrankos kriterijai, kurie bus taikomi 
pasiūlymams vertinti. Tačiau atsižvelgiant į 
tai, kad dėl šios atrankos procedūros 
įmonėms, kurių rinkos kapitalizacija 
mažesnė, arba mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, gali susidaryti pagal jų dydį 
neproporcingų sąnaudų, tas įmones 
tikslinga nuo šios prievolės atleisti;

(24) taip pat svarbu sustiprinti audito 
komiteto vaidmenį pasirenkant naują teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių 
arba audito įmonę, kad audituojamos 
įmonės visuotinis akcininkų sprendimas 
arba nariai sprendimą galėtų priimti 
turėdami daugiau informacijos. Tokiu 
būdu būtų užtikrintas didesnis atrankos 
procedūros skaidrumas ir stiprinama 
atskaitomybė akcininkams. Taigi, 
teikdama pasiūlymą visuotiniam 
susirinkimui valdyba turėtų paaiškinti, ar ji 
laikosi audito komiteto rekomendacijos, o 
jei ne, tai kodėl. Audito komiteto 
rekomendacijoje turėtų būti pateiktos bent 
dvi galimos alternatyvos auditui atlikti ir 
pasiūlyta priimtinesnė iš jų, kad visuotinis 
susirinkimas galėtų priimti galutinį 
sprendimą, kurią alternatyvą rinktis. Kad 
savo rekomendacijoje pateiktų sąžiningą ir 
tinkamą pagrindimą, audito komitetas 
galėtų pasinaudoti privalomos atrankos 
procedūros, kurią organizavo audituojama 
įmonė ir už kurią buvo atsakingas audito 
komitetas, rezultatais. Per tokią atrankos 
procedūrą audituojama įmonė turėtų kviesti 
teisės aktų nustatytą auditą atliekančius 
auditorius arba audito įmones, įskaitant 
mažesnes, pristatyti audito pasiūlymus.
Konkurso dokumentuose turėtų būti 
pateikti skaidrūs ir nediskriminuojantys 
atrankos kriterijai, kurie bus taikomi 
pasiūlymams vertinti. Tačiau atsižvelgiant į 
tai, kad dėl šios atrankos procedūros 
įmonėms, kurių rinkos kapitalizacija 
mažesnė, arba mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, gali susidaryti pagal jų dydį 
neproporcingų sąnaudų, tas įmones 
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tikslinga nuo šios prievolės atleisti;

Or. en

Pakeitimas 103
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant pašalinti familiarumo keliamą 
grėsmę ir taip sustiprinti auditorių ir audito 
įmonių nepriklausomumą, svarbu nustatyti, 
kokį ilgiausią laikotarpį teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantis auditorius 
arba audito įmonė gali audituoti 
konkrečią audituojamą įmonę. Taip pat 
turėtų būti įdiegtas atitinkamas
aukščiausio rango darbuotojų, 
dalyvaujančių atliekant teisės aktų 
nustatytą auditą, įskaitant pagrindinius 
audito partnerius, kurie teisės aktų 
nustatytą auditą atlieka audito įmonės 
vardu, laipsniškos rotacijos mechanizmas.
Taip pat svarbu numatyti atitinkamą 
laikotarpį, kurį toks teisės aktų nustatytą 
auditą atliekantis auditorius arba audito 
įmonė negali atlikti tos pačios įmonės 
teisės aktų nustatyto audito. Siekiant 
užtikrinti sklandų pereinamąjį laikotarpį, 
buvęs auditorius naujam auditoriui turėtų 
perduoti perdavimo bylą su svarbia 
informacija;

(27) siekiant pašalinti familiarumo keliamą 
grėsmę ir taip sustiprinti auditorių ir audito 
įmonių nepriklausomumą, svarbu nustatyti 
atitinkamą aukščiausio rango darbuotojų, 
dalyvaujančių atliekant teisės aktų 
nustatytą auditą, įskaitant pagrindinius 
audito partnerius, kurie teisės aktų 
nustatytą auditą atlieka audito įmonės 
vardu, laipsniškos rotacijos mechanizmą;

Or. en

Pakeitimas 104
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant pašalinti familiarumo keliamą 
grėsmę ir taip sustiprinti auditorių ir audito 
įmonių nepriklausomumą, svarbu nustatyti, 
kokį ilgiausią laikotarpį teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantis auditorius arba 
audito įmonė gali audituoti konkrečią 
audituojamą įmonę. Taip pat turėtų būti 
įdiegtas atitinkamas aukščiausio rango 
darbuotojų, dalyvaujančių atliekant teisės 
aktų nustatytą auditą, įskaitant pagrindinius 
audito partnerius, kurie teisės aktų 
nustatytą auditą atlieka audito įmonės 
vardu, laipsniškos rotacijos mechanizmas.
Taip pat svarbu numatyti atitinkamą 
laikotarpį, kurį toks teisės aktų nustatytą 
auditą atliekantis auditorius arba audito 
įmonė negali atlikti tos pačios įmonės 
teisės aktų nustatyto audito. Siekiant 
užtikrinti sklandų pereinamąjį laikotarpį, 
buvęs auditorius naujam auditoriui turėtų 
perduoti perdavimo bylą su svarbia 
informacija;

(27) siekiant pašalinti familiarumo keliamą 
grėsmę ir taip sustiprinti auditorių ir audito 
įmonių nepriklausomumą, svarbu nustatyti, 
kokį ilgiausią laikotarpį teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantis auditorius arba 
audito įmonė gali audituoti konkrečią 
audituojamą įmonę. Be to, reikėtų 
reguliariai ir tinkamai dokumentuoti 
išsamų, skaidrų ir nepriklausomą audito 
kokybės įvertinimą. Šiuo išsamiu 
įvertinimu turėtų būti grindžiama vykdant 
konkurso procedūrą mažiausiai kas 7 
metus atliekama auditoriaus atranka 
visuotiniame susirinkime. Be to, turėtų 
būti įdiegtas atitinkamas aukščiausio rango 
darbuotojų, dalyvaujančių atliekant teisės 
aktų nustatytą auditą, įskaitant pagrindinius 
audito partnerius, kurie teisės aktų 
nustatytą auditą atlieka audito įmonės 
vardu, laipsniškos rotacijos mechanizmas;

Or. en

Pakeitimas 105
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) siekiant atsižvelgti į audito ir audito 
rinkos pokyčius, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai nustatyti konkrečius 
techninius reikalavimus dėl perdavimo 
bylos, kuri turėtų būti perduota naujam 
teisės aktų nustatytą auditą atliekančiam 
auditoriui, turinio, Europos kokybės 
sertifikatų įdiegimo teisės aktų nustatytą 
auditą atliekantiems auditoriams ir audito 
įmonėms, kurie atlieka viešojo intereso 

(43) siekiant atsižvelgti į audito ir audito 
rinkos pokyčius, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai nustatyti konkrečius 
techninius reikalavimus dėl Europos 
kokybės sertifikatų įdiegimo teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantiems auditoriams 
ir audito įmonėms, kurie atlieka viešojo 
intereso įmonių teisės aktų nustatytą 
auditą;
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įmonių teisės aktų nustatytą auditą;

Or. en

Pakeitimas 106
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė taiko tinkamą 
atlyginimų politiką, kuria suteikia 
pakankamai paskatų užtikrinti audito 
kokybę. Visų pirma atlyginimas 
darbuotojams ir darbo vertinimas neturi 
priklausyti nuo pajamų, kurias teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantis autorius ir 
audito įmonė gauna iš audituojamos 
įmonės, dydžio;

j) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė taiko tinkamą 
atlyginimų politiką, kuria suteikia 
pakankamai paskatų užtikrinti audito 
kokybę. Visų pirma pagrindinio audito 
partnerio ar bet kurio kito fizinio asmens, 
tiesiogiai dalyvaujančio atliekant auditą,
atlyginimas ir vertinimas neturi priklausyti 
nuo pajamų, gaunamų teikiant 
audituojamai įmonei papildomas 
paslaugas. Tačiau tuo nedraudžiamas 
įprastas pajamų paskirstymas tarp 
partnerių įmonėje;

Or. es

Pakeitimas 107
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ne audito paslaugų teikimas tinkamai reglamentuojamas galiojančiais tarptautiniais 
standartais ir galimus pakeitimus reikėtų įtraukti atsižvelgiant į tai.
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Pakeitimas 108
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimas teikti ne audito paslaugas Ne patikinimo paslaugų teikimas

Or. en

Pagrindimas

Ne patikinimo paslaugas galima skirstyti taip: apskritai draustinos teikti; arba draustinos, 
arba leistinos teikti priklausomai nuo atskiro atvejo analizės; apskritai leistinos. Jei tam 
tikros ne audito paslaugos laikomos pažeidžiančiomis nepriklausomumą, jos turėtų būti 
aiškiai išvardytos ir uždraustos. Todėl siūlome 10 straipsnyje antraštinėje dalyje išbraukti 
„draudimą“ ir vietoj jo į 10 straipsnį įtraukti „ne patikinimo paslaugų teikimo“ [ne audito 
paslaugų teikimo] taisykles.

Pakeitimas 109
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Viešojo intereso įmonių teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantis auditorius arba 
audito įmonė gali teikti audituojamai 
įmonei, jos patronuojančiajai įmonei ir 
kontroliuojamoms įmonėms teisės aktų 
nustatyto audito paslaugas ir susijusias 
finansines audito paslaugas.

1. Viešojo intereso įmonių teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantis auditorius arba 
audito įmonė neteikia audituojamai 
įmonei, jos patronuojančiajai įmonei ir 
kontroliuojamoms įmonėms, kurioms , 
audituojama įmonė svarbi, paslaugų, 
nurodytų 3 dalyje.

1a. Draudžiamoms teikti nepriskirtos ne 
patikinimo paslaugos gali būti teikiamos 
gavus išankstinį audito komiteto [arba 
direktorių valdybos, jei ne audito 
komiteto] pritarimą. Bet kuriuo atveju 
teikiant ne patikinimo paslaugas negali 
kilti jokia grėsmė viešojo intereso įmonės 
teisės aktų nustatytą auditą atliekančio 
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auditoriaus nepriklausomumui.

Or. en

Pagrindimas

Išsamus galiojančių draudimų sąrašas sudarytas ES rekomendacijoje dėl auditorių 
nepriklausomumo (2002/590/EB). Šis uždraustų paslaugų sąrašas jau ne kartą sugriežtintas 
Buhalterių tarptautinių etikos standartų valdybos (angl. IESBA) kodeksu. Mes siūlome 10 
straipsnio 1 dalyje paaiškinti, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius ar audito 
įmonė neteikia uždraustų paslaugų, kaip nurodyta tolesnėje pastraipoje. Priešingai, 
uždraustoms nepriskirtos ne patikinimo paslaugos gali būti teikiamos gavus išankstinį audito 
komiteto pritarimą.

Pakeitimas 110
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius priklauso tinklui, to tinklo 
narys gali teikti audituojamai įmonei, 
Sąjungoje veikiančiai jos 
patronuojančiajai įmonei ir 
kontroliuojamoms įmonėms teisės aktų 
nustatyto audito paslaugas arba susijusias 
finansines audito paslaugas.

Jei patronuojančiosios bendrovės auditą 
atlieka ne teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantis auditorius arba audito įmonė 
ar jų tinklui priklausanti įmonė, nurodyti 
draudimai teikti draudžiamas teikti 
paslaugas neturėtų būti taikomi.

Or. en

Pagrindimas

Būtina tekstą dėl „patronuojančiosios bendrovės“ suderinti su Buhalterių tarptautinių etikos 
standartų valdybos kodeksu, išskirus tuos atvejus, kai pačios patronuojančiosios bendrovės 
auditą atlieka ne audito įmonė ar tinklui priklausanti įmonė.  

Pakeitimas 111
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant šį straipsnį, susijusios 
finansinės audito paslaugos yra:

Išbraukta.

a) tarpinių finansinių ataskaitų auditas 
arba peržiūra;
b) patikinimo dėl įmonės valdymo 
pareiškimų teikimas;
c) patikinimo dėl įmonės socialinės 
atsakomybės aspektų teikimas;
d) patikinimas arba patvirtinimas dėl 
kontrolės ataskaitų, teikiamų finansų 
įstaigų kontrolės institucijoms, viršijantis 
teisės aktų nustatyto audito apimtį ir 
skirtas padėti kontrolės institucijoms 
vykdyti savo funkcijas, pavyzdžiui, dėl 
kapitalo poreikių arba konkrečių mokumo 
rodiklių, pagal kuriuos nustatoma 
tikimybė, ar įmonė toliau vykdys savo 
skolinius įsipareigojimus;
e) atitikties mokesčių reikalavimams 
pažymėjimo pateikimas tais atvejais, kai 
tokio patvirtinimo reikalaujama pagal 
nacionalinę teisę;
f) bet kurios kitos teisės aktų nustatytos 
pareigos, susijusios su Sąjungos teisės 
aktuose nurodytu teisės aktų nustatytą 
auditą atliekančių auditoriaus arba audito 
įmonės audito darbu.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma išbraukti 10 straipsnio 2 dalį dėl „susijusių finansinių audito paslaugų“. Siūlomas 
draudžiamų teikti paslaugų sąrašas, tačiau nerekomenduojamas „susijusių finansinių audito 
paslaugų“, kurias pagrįstai gali teikti tik teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius ar 
audito įmonė, sąrašas. Arba gali būti reikalaujama, kad auditorius teiktų tokias paslaugas, 
arba auditorius labiausiai tinka jas teikti audituojamam klientui, nes ši paslauga glaudžiai 
susijusi su audito veikla. Tuo remiantis šiuo reglamentu siekiama leisti teikti paslaugas, 
laikomas „susijusiomis finansinėmis audito paslaugomis“.
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Pakeitimas 112
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Viešojo intereso įmonių teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantis auditorius 
arba audito įmonė negali nei tiesiogiai, 
nei netiesiogiai teikti audituojamai 
įmonei, jos patronuojančiajai įmonei ir 
savo kontroliuojamoms įmonėms ne 
audito paslaugų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 113
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius priklauso tinklui, joks to tinklo 
narys negali teikti audituojamai įmonei, 
Sąjungoje veikiančiai jos 
patronuojančiajai įmonei ir jos 
kontroliuojamoms įmonėms ne audito 
paslaugų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 114
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šį straipsnį, ne audito paslaugos 
yra:

3. Taikant šį straipsnį, draudžiamos teikti
paslaugos yra:

a) paslaugos, dėl kurių visais atvejais kiltų 
interesų konfliktas:

a) bet kokios paslaugos, kurias teikiant 
teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius ar audito įmonė prisiima 
atsakomybę už valdymą ar priima svarbias 
audituojamam klientui nutartis ir 
sprendimus;

i) ekspertų teikiamos paslaugos, 
nesusijusios su auditu, konsultavimo 
mokesčių klausimais, bendros 
konsultavimo valdymo klausimais ir kitos 
patariamosios paslaugos;
ii) buhalterijos vedimas ir apskaitos 
dokumentų ir finansinių ataskaitų 
rengimas;

b) sąskaityba ir buhalterinės apskaitos 
tvarkymas, įskaitant darbo užmokesčio 
skaičiavimo paslaugas, ir apskaitos 
dokumentų ir finansinių ataskaitų 
rengimas;

iii) vidaus kontrolės arba rizikos valdymo 
procedūrų, susijusių su finansinės 
informacijos, pateikiamos finansinėse 
ataskaitose, rengimu ir (arba) kontrole, 
planavimas ir diegimas ir patarimai rizikos 
klausimais;

c) vidaus kontrolės arba rizikos valdymo 
procedūrų, susijusių su finansinės 
informacijos, pateikiamos finansinėse 
ataskaitose, rengimu ir (arba) kontrole, 
planavimas ir diegimas ir patarimai rizikos 
klausimais:

i) kurie sudaro didelę finansinės 
atskaitomybės vidaus kontrolės dalį; arba
ii) kuriuos atliekant gaunama 
informacija, svarbi kliento apskaitos 
dokumentams ar finansinėms 
ataskaitoms, dėl kurių įmonė išreikš 
nuomonę, ir kelianti savikontrolės pavojų;

iv) vertinimo paslaugos, nuomonės dėl 
sąžiningumo arba ataskaitų dėl įnašų 
natūra teikimas;

d) vertinimo paslaugos, jei vertinimai 
atskirai ar visi kartu turėtų didelį poveikį 
finansinėms ataskaitoms, dėl kurių įmonė 
išreikš nuomonę;

v) aktuarijaus ir teisinės paslaugos, 
įskaitant atstovavimą bylinėjantis;

e) aktuarijaus ir teisinės paslaugos, 
įskaitant ginčų sprendimą ar atstovavimą 
bylinėjantis, kai susijusios sumos yra 
svarbios finansinėms ataskaitoms, dėl 
kurių įmonė išreikš nuomonę;

vi) finansinės informacijos technologijų 
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sistemų projektavimas ir diegimas viešojo 
intereso įmonėse, kaip nurodyta 
Direktyvos 2006/43/EB 2 straipsnio 13 
dalies b–j punktuose;
vii) dalyvavimas atliekant audito kliento 
vidaus auditą arba paslaugos, susijusios su 
vidaus audito funkcijomis;

f) dalyvavimas atliekant audito kliento 
vidaus auditą arba paslaugos, susijusios su 
vidaus audito funkcijomis;

viii) brokerio arba prekybos agento, 
konsultavimo investicijų klausimais arba 
investicinės bankininkystės paslaugos;

g) brokerio arba prekybos agento, 
konsultavimo investicijų klausimais arba 
investicinės bankininkystės paslaugos, taip 
pat įmonių finansų paslaugos, įskaitant 
reklamą, brokerio paslaugas ar 
dalyvavimą platinat audito kliento akcijas;

b) paslaugos, dėl kurių gali kilti interesų 
konfliktas:
i) žmogiškųjų išteklių paslaugos, tarp jų –
aukštesnio rango vadovų samdymas;

h) žmogiškųjų išteklių paslaugos, tarp jų –
aukštesnio rango vadovų arba įmonės 
direktoriaus ar pareigūno, galinčio daryti 
didelį poveikį kliento apskaitos 
dokumentų ar finansinių ataskaitų, dėl 
kurių įmonė išreikš nuomonę, rengimui,
samdymas. Prie šių draudžiamų teikti 
paslaugų taip priskiriama kandidatų į 
minėtus postus paieška ir būsimų 
kandidatų šioms pareigoms užimti 
rekomendacijų tikrinimas.

ii) patvirtinimo laiškai investuotojams, 
įmonei išleidžiant vertybinius popierius;
iii) finansinės informacijos technologijų 
sistemų projektavimas ir diegimas viešojo
intereso įmonėse, kaip nurodyta 
Direktyvos 2006/43/EB 2 straipsnio 13 
dalies a punkte;
iv) išsamaus patikrinimo paslaugos 
pardavėjui arba pirkėjui galimo 
susijungimo ir įsigijimo atvejais ir 
patikinimo apie audituojamą įmonę 
teikimas kitoms šalims finansinio arba 
įmonių sandorio atveju.

Or. en

Pagrindimas

10 straipsnio 3 dalyje „ne audito paslaugų“ sąrašas pakeičiamas „draudžiamų teikti 
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paslaugų“ sąrašu. Kai kurios ne audito paslaugos būtų laikomos tokiomis didelę grėsmę 
auditoriaus nepriklausomumui keliančiomis paslaugomis, jog vienintelė galimybė yra 
uždrausti teikti tokias paslaugas audito klientams. Negalima pritarti visiškam draudimui teikti 
ne audito paslaugas. Galima pritarti tik draudimui teikti draudžiamas teikti paslaugas. Kitų 
ne audito paslaugų atvejais dažnai gali būti įmanoma sumažinti tokias grėsmes iki priimtino 
lygio taikant specialias auditoriaus nepriklausomumo apsaugos priemones. 

Pakeitimas 115
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos a punkto viii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viii a) žmogiškųjų išteklių paslaugos, tarp 
jų – aukštesnio rango vadovų samdymas;

Or. es

Pakeitimas 116
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei tinklo, kuriam priklauso teisės aktų 
auditą atliekantis auditorius arba audito 
įmonė, kuris (-i) atlieka viešojo intereso 
įmonės teisės aktų nustatytą auditą, narys 
trečiojoje šalyje įsteigtai įmonei, kurią 
kontroliuoja audituojama viešojo intereso 
įmonė, teikia ne audito paslaugas, 
atitinkamas teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantis auditorius arba audito įmonė 
įvertina, ar jo nepriklausomumas 
nesusilpnės dėl to, kad tinklo narys teikia 
tokias paslaugas.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 117
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nukenčia nepriklausomumas, teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė imasi 
saugumo priemonių, kad sumažintų 
grėsmę, kurią kelia tų paslaugų teikimas 
trečiojoje šalyje. Teisės aktų nustatytą 
auditą atliekantis auditorius arba audito 
įmonė gali toliau atlikti viešojo intereso 
įmonės teisės aktų nustatytą auditą tik 
tada, jei pagal 11 straipsnį gali pagrįsti, 
kad tokių paslaugų teikimas nedaro 
poveikio jų profesiniam sprendimui ir 
audito išvadai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekto 10 straipsnio 4 dalis turėtų būti įterpta į 10 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 118
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei dalyvaujama priimant sprendimus 
audituojamoje įmonėje arba teikiamos 
3 dalies a punkto ii ir iii papunkčiuose 
nurodytos paslaugos, laikoma, kad tai 
visais atvejais daro poveikį 
nepriklausomumui.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Reglamento projekto 10 straipsnio 4 dalis turėtų būti įterpta į 10 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 119
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei teikiamos 3 dalies a punkto i ir iv–viii 
papunkčiuose nurodytos paslaugos, 
laikoma, kad tai daro poveikį 
nepriklausomumui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekto 10 straipsnio 4 dalis turėtų būti įterpta į 10 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 120
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė gali 
pasikonsultuoti su kompetentinga 
institucija ir pasiteirauti jos nuomonės tuo 
klausimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekto 10 straipsnio 4 dalis turėtų būti įterpta į 10 straipsnio 1 dalį.
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Pakeitimas 121
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei audito įmonė daugiau kaip vieną 
trečdalį metinių audito pajamų gauna iš 
didelių viešojo intereso įmonių arba 
priklauso tinklui, kurio narių bendra 
metinių audito pajamų suma siekia 
1 500 mln. EUR Europos Sąjungoje, ji 
laikosi šių sąlygų:

Išbraukta.

a) nei tiesiogiai, nei netiesiogiai jokiai 
viešojo intereso įmonei neteikia ne audito 
paslaugų;
b) nepriklauso tinklui, kuris Sąjungoje 
teikia ne audito paslaugas;
c) bet kuri įmonė, teikianti 3 dalyje 
išvardytas paslaugas, negali nei tiesiogiai, 
nei netiesiogiai valdyti daugiau kaip 
5 proc. audito įmonės kapitalo arba 
balsavimo teisių;
d) įmonės, teikiančios 3 dalyje išvardytas 
paslaugas, negali nei tiesiogiai, nei 
netiesiogiai kartu valdyti daugiau kaip 
10 proc. audito įmonės kapitalo arba 
balsavimo teisių;
e) tokia audito įmonė negali nei tiesiogiai, 
nei netiesiogiai valdyti daugiau kaip 
5 proc. jokios įmonės, teikiančios 3 dalyje 
išvardytas paslaugas, kapitalo arba 
balsavimo teisių.

Or. en

Pakeitimas 122
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei audito įmonė daugiau kaip vieną 
trečdalį metinių audito pajamų gauna iš 
didelių viešojo intereso įmonių arba 
priklauso tinklui, kurio narių bendra 
metinių audito pajamų suma siekia 
1 500 mln. EUR Europos Sąjungoje, ji 
laikosi šių sąlygų:

5. Jei audito įmonė daugiau kaip vieną 
trečdalį metinių audito pajamų gauna iš 
didelių viešojo intereso įmonių arba 
priklauso tinklui, kurio narių bendra 
metinių audito pajamų suma siekia 1 500 
mln. EUR Europos Sąjungoje, o pajamos 
iš auditų, kuriuos atlikti paskirta daugiau 
kaip viena audito įmonė, neįtraukiamos 
apskaičiuojant šias ribines vertes, ji 
laikosi šių sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

Vadinamųjų tik audito įmonių koncepcija atrodo netinkama. Todėl norint paskatinti atlikti 
bendrus auditus, siūloma leisti labai didelėms audito įmonėms sudaryti partnerystę su kitomis 
audito įmonėmis, jei jos siekia toliau plėsti savo audito veiklą. Tokiu būdu taip pat 
užtikrinama galimybė didelėms audito įmonėms įtraukti mažesnes audito įmones į darbą su 
didelio tinklo įmone partnere. Taip būtų užtikrinta, jog rinkoje būtų atliekama bent kažkiek 
bendrų auditų, nepaverčiant tai bendrai privaloma praktika.

Pakeitimas 123
Jaroslav Paška

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
68 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose būtų patikslintas šio straipsnio 2 
dalyje nurodytų susijusių finansinių
audito paslaugų sąrašas ir 3 dalyje 
nurodytų ne audito paslaugų sąrašas.
Naudodamasi šiais įgaliojimais Komisija 
atsižvelgia į audito veiklos ir audito 
profesijos pokyčius.

6. Valstybės narės gali išimtinai papildyti 
pagal 3 dalį teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantiems auditoriams ar audito 
įmonėms, kurių buveinės valstybe nare 
yra susijusi valstybė narė, draudžiamų 
teikti paslaugų sąrašą su sąlyga, kad tokie 
papildymai būtų susiję su galiojančiais 
nacionaliniais teisės aktais ar 
reglamentais.

Or. en
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Pagrindimas

Šis klausimas nėra neesminis, todėl jo negalima deleguoti. Bet kuriuos pakeitimus reikėtų 
atlikti teisės aktais, priimamais Europos Parlamento ir Tarybos. Pakeitime nustatoma, kad 
valstybės narės gali papildyti draudžiamų teikti paslaugų sąrašą tiek, kiek numatyta 
galiojančiuose įstatymuose ar reglamentuose. Pakeitime pripažįstama, kad, nors suderinimas 
ir yra bendras tikslas, kai kurios valstybės narės gali svarstyti galimybę ir toliau papildomai 
taikyti savo galiojančias konkrečias nacionalines nuostatas, kai jose yra numatyti griežtesni 
standartai.

Pakeitimas 124
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
68 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose būtų patikslintas šio straipsnio 2 
dalyje nurodytų susijusių finansinių 
audito paslaugų sąrašas ir 3 dalyje 
nurodytų ne audito paslaugų sąrašas.
Naudodamasi šiais įgaliojimais Komisija 
atsižvelgia į audito veiklos ir audito 
profesijos pokyčius.

6. Valstybės narės, remdamosi 
nacionaliniais reikalavimais ar įstatymais, 
į pagal 3 dalį draudžiamų teikti paslaugų 
sąrašą gali įtraukti papildomas 
draudžiamas teikti paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekto 10 straipsnio 6 dalį dėl įgaliojimų suteikimo siūloma išbraukti. Visi 
teisės aktai turėtų priimami Europos Parlamento ir Tarybos, o ne deleguotaisiais aktais. Vis 
dėlto, jei valstybė narė nori sugriežtinti savo taisykles, jai turėtų būti leidžiama tai daryti.

Pakeitimas 125
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei audituojama įmonė yra atleista nuo Jei audituojama įmonė yra atleista nuo 
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prievolės sudaryti audito komitetą, 
audituojama įmonė nusprendžia, kuri 
struktūra arba organas vykdo pagal šią dalį 
audito komitetui pavedamas funkcijas.

prievolės sudaryti audito komitetą, 
audituojama įmonė nusprendžia, kuri 
struktūra arba organas vykdo pagal šią dalį 
audito komitetui pavedamas funkcijas, kad 
būtų užkirstas kelias interesų konfliktams, 
užtikrintas nepriklausomumas ir 
profesinė etika.

Or. en

Pakeitimas 126
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė sudaro 
kiekvieno atlikto teisės aktų nustatyto 
audito bylą. Audito byloje popierine arba 
elektronine forma saugomi bent toliau 
išvardyti duomenys ir dokumentai:

(5) Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė sudaro 
kiekvieno atlikto teisės aktų nustatyto 
audito bylą. Audito byloje popierine ir
elektronine forma saugomi bent toliau 
išvardyti duomenys ir dokumentai:

Or. ro

Pakeitimas 127
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis (-
ys) auditorius (-iai) arba audito įmonė (-
ės), atlikdamas (-a) viešojo intereso įmonių 
teisės aktų nustatytą auditą, Direktyvos 
2006/43/EB 26 straipsnyje nurodytų 
tarptautinių audito standartų laikosi tol, kol 
tie standartai atitinka šio reglamento
reikalavimus.

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis (-
ys) auditorius (-iai) arba audito įmonė (-
ės), atlikdamas (-a) viešojo intereso įmonių 
teisės aktų nustatytą auditą, laikosi 
Direktyvos 2006/43/EB 26 straipsnyje 
nurodytų tarptautinių audito standartų.
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Or. en

Pakeitimas 128
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Audito išvadų turinys turėtų būti reglamentuojamas galiojančiais tarptautiniais standartais ir 
galimus pakeitimus reikėtų įtraukti atsižvelgiant į tai.

Pakeitimas 129
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Audito išvada negali būti ilgesnė kaip 
keturių lapų arba 10 000 simbolių (be 
tarpų). Joje negalima pateikti jokių 
kryžminių nuorodų į audito komitetui 
skirtą 23 straipsnyje nurodytą papildomą 
ataskaitą.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 130
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildoma ataskaita pateikiama 
audituojamos įmonės visuotiniam 
susirinkimui, jeigu audituojamos įmonės 
valdymo arba administracinis organas 
taip nusprendžia.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 131
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Audito komiteto atliekama teisės aktų 
nustatyto audito priežiūra

Audito komiteto atliekamas teisės aktų 
nustatyto audito tikrinimas

Or. fr

Pakeitimas 132
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo intereso įmonės audito komitetas 
stebi teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančio (-ių) auditoriaus (-ių) arba 
audito įmonės (-ių), kuris (-ie) atlieka 
teisės aktų nustatytą auditą, darbą.

Viešojo intereso įmonės audito komitetas 
tikrina teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančio (-ių) auditoriaus (-ių) arba 
audito įmonės (-ių), kuris (-ie) atlieka 
teisės aktų nustatytą auditą, darbą.

Or. fr

Pagrindimas

Jei audito komitetas stebėtų teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito 
įmonės darbą, galėtų būti pažeidžiamas jų nepriklausomumas. Siūloma, kad jų darbas būtų ne 
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stebimas, o tikrinamas.

Pakeitimas 133
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Audito komiteto nariai dalyvauja 
kvalifikacijos kėlimo programose, kad 
būtų užtikrintas tinkamas techninių žinių 
lygis ir jie galėtų vykdyti savo užduotis.

Or. ro

Pakeitimas 134
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei rekomendacija nėra susijusi su
audito užduoties laikotarpio pratęsimu 
pagal 33 straipsnio 1 dalies antrą 
pastraipą, šio straipsnio 2 dalyje nurodyta 
audito komiteto rekomendacija parengiama 
po atrankos procedūros, kurią audituojama 
įmonė organizuoja laikydamasi šių 
kriterijų:

3. Jei viešojo intereso įmonė paskelbia 
konkursą dėl audito, šio straipsnio 2 dalyje 
nurodyta audito komiteto rekomendacija 
parengiama po atrankos procedūros, kurią 
audituojama įmonė organizuoja 
atsižvelgdama į šiuos kriterijus:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderinimą su pagal šį teisės aktą audito komitetams priskirtu svarbesniu 
vaidmeniu, turi būti leista pačiam audito komitetui nuspręsti, ar konkurso procesas yra 
tinkamas svarstyti naujos audito įmonės paskyrimo klausimą. Šis požiūris taip pat atitinka ES 
politiką dėl įmonių valdymo iš esmės remiantis principais ir gairėmis.
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Pakeitimas 135
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei rekomendacija nėra susijusi su
audito užduoties laikotarpio pratęsimu 
pagal 33 straipsnio 1 dalies antrą 
pastraipą, šio straipsnio 2 dalyje nurodyta 
audito komiteto rekomendacija parengiama 
po atrankos procedūros, kurią audituojama 
įmonė organizuoja laikydamasi šių 
kriterijų:

3. Jei viešojo intereso įmonė paskelbia 
konkursą dėl audito, šio straipsnio 2 dalyje 
nurodyta audito komiteto rekomendacija 
parengiama po atrankos procedūros, kurią 
audituojama įmonė organizuoja 
laikydamasi šių kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 136
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei rekomendacija nėra susijusi su 
audito užduoties laikotarpio pratęsimu 
pagal 33 straipsnio 1 dalies antrą 
pastraipą, šio straipsnio 2 dalyje nurodyta 
audito komiteto rekomendacija parengiama 
po atrankos procedūros, kurią audituojama 
įmonė organizuoja laikydamasi šių 
kriterijų:

3. Kai audituojama įmonė nusprendžia, 
bet ne vėliau kaip po 7 metų nuo audito 
užduočių pratęsimo, šio straipsnio 2 dalyje 
nurodyta audito komiteto rekomendacija 
parengiama po konkurso procedūros, kurią 
audituojama įmonė organizuoja 
laikydamasi šių kriterijų:

Or. en

Pagrindimas

Nors maksimali audito užduoties vykdymo trukmė turėtų būti 14 metų, konkursas turėtų būti 
rengiamas mažiausiai kas 7 metus, kad konkuruojantys auditoriai ar audito įmonės galėtų 
pateikti užduoties vykdymo pasiūlymus.
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Pakeitimas 137
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei rekomendacija nėra susijusi su audito 
užduoties laikotarpio pratęsimu pagal 33 
straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, šio 
straipsnio 2 dalyje nurodyta audito 
komiteto rekomendacija parengiama po 
atrankos procedūros, kurią audituojama 
įmonė organizuoja laikydamasi šių 
kriterijų:

3. Jei rekomendacija nėra susijusi su audito 
užduoties laikotarpio pratęsimu pagal 33 
straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, šio 
straipsnio 2 dalyje nurodyta audito 
komiteto rekomendacija parengiama po 
viešųjų pirkimų procedūros, kurią 
audituojama įmonė organizuoja 
laikydamasi šių kriterijų:

Or. ro

Pakeitimas 138
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) audituojama įmonė gali kviesti bet 
kuriuos teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančius auditorius arba audito 
įmones teikti pasiūlymus dėl teisės aktų 
nustatyto audito paslaugų teikimo, jeigu 
laikomasi 33 straipsnio 2 dalies ir jei bent 
vienas iš kviečiamų auditorių arba įmonių 
nėra auditorius arba įmonė, per 
praėjusius kalendorinius metus iš 
atitinkamos valstybės narės didelių viešojo 
intereso įmonių gavusi daugiau kaip 
15 proc. visos audito mokesčių sumos;

a) audituojama įmonė kvietimą dalyvauti 
konkurse dėl audito užduočių vykdymo 
skelbia Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje ir nacionaliniuose laikraščiuose 
ar leidiniuose. Konkurso dokumentuose 
turėtų būti pateikti skaidrūs ir 
nediskriminuojantys atrankos kriterijai, 
kurie bus taikomi pasiūlymams vertinti.
Turi būti laikomasi 33 straipsnio 2 dalies 
nuostatų;

Or. ro

Pagrindimas

Svarbu, kad atrankos procedūra būtų skaidri ir atvira visiems būsimiems konkurso dalyviams. 
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Pakeitimas 139
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) audituojama įmonė gali kviesti bet 
kuriuos teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančius auditorius arba audito įmones 
teikti pasiūlymus dėl teisės aktų nustatyto 
audito paslaugų teikimo, jeigu laikomasi 
33 straipsnio 2 dalies ir jei bent vienas iš 
kviečiamų auditorių arba įmonių nėra 
auditorius arba įmonė, per praėjusius 
kalendorinius metus iš atitinkamos 
valstybės narės didelių viešojo intereso 
įmonių gavusi daugiau kaip 15 proc. visos 
audito mokesčių sumos;

a) audituojama įmonė gali kviesti bet 
kuriuos teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančius auditorius arba audito įmones 
teikti pasiūlymus dėl teisės aktų nustatyto 
audito paslaugų teikimo, jeigu laikomasi 
33 straipsnio 2 dalies. Bent viena iš 
kviečiamų audito įmonių turi būti savo 
pajamomis, darbuotojų skaičiumi ir 
ankstesniais finansiniais metais atliktų 
teisės aktų nustatytų viešojo intereso 
įmonių auditų skaičiumi mažesnė audito 
įmonė, kaip nustatyta kompetentingos 
institucijos pagal 32 straipsnio 3 dalį;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų galima ir toliau siekti skatinti konkurenciją ir 
pasirinkimą, o pradinis tekstas yra neproporcingas, netinkamai iškraipytų konkurenciją ir 
galimai kenktų audito kokybei.

Pakeitimas 140
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) audituojama įmonė parengia konkurso 
dokumentus, skirtus kviečiamam (-iems)
teisės aktų nustatytą auditą atliekančiam (-
tiems) auditoriui (-iams) arba audito 
įmonei (-ėms). Iš tų konkurso dokumentų 
jie turi suprasti, kokia veikla verčiasi 

c) audituojama įmonė parengia konkurso 
dokumentus, skirtus teisės aktų nustatytą 
auditą atliekančiam (-tiems) auditoriui (-
iams), kviečiamam (-iems) dalyvauti 
konkurse pagal viešųjų pirkimų 
procedūrą. Iš tų konkurso dokumentų jie 
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audituojama įmonė ir kokio pobūdžio 
teisės aktų nustatytas auditas turi būti 
atliktas. Konkurso dokumentuose 
pateikiami skaidrūs ir nediskriminaciniai 
atrankos kriterijai, kuriuos audituojama 
įmonė taikys teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančių auditorių arba audito įmonių 
pateiktiems pasiūlymams vertinti;

turi suprasti, kokia veikla verčiasi 
audituojama įmonė ir kokio pobūdžio 
teisės aktų nustatytas auditas turi būti 
atliktas. Konkurso dokumentuose 
pateikiami skaidrūs ir nediskriminaciniai 
atrankos kriterijai, kuriuos audituojama 
įmonė taikys teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančių auditorių arba audito įmonių 
pateiktiems pasiūlymams vertinti;

Or. ro

Pakeitimas 141
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Viešojo intereso įmonės, kurios atitinka 
Direktyvos 2003/71/EB 2 straipsnio 1 
dalies f ir t punktuose nustatytus 
kriterijus, neprivalo taikyti 4 dalyje 
nurodytos atrankos procedūros.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 142
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Administracinio arba priežiūros organo 
pasiūlyme audituojamos įmonės 
visuotiniam akcininkų arba narių 
susirinkimui dėl teisės aktų nustatytą 
auditą atliekančių auditorių arba audito 
įmonių paskyrimo pateikiama audito 
komiteto rekomendacija.

Išbraukta.
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Or. ro

Pakeitimas 143
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu administracinio arba priežiūros 
organo pasiūlyme nesilaikoma audito 
komiteto rekomendacijos, pasiūlyme 
nurodomos priežastys, dėl kurių audito 
komiteto rekomendacijos nesilaikoma.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 144
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu administracinio arba priežiūros 
organo pasiūlyme nesilaikoma audito 
komiteto rekomendacijos, pasiūlyme 
nurodomos priežastys, dėl kurių audito 
komiteto rekomendacijos nesilaikoma.

Jeigu administracinio arba priežiūros 
organo pasiūlyme nesilaikoma audito 
komiteto rekomendacijos, pasiūlyme 
nurodomos priežastys, dėl kurių audito 
komiteto rekomendacijos nesilaikoma.
Jame taip pat pateikiamos pagrįstos 
priežastys, jei po 3 dalyje nurodytos 
konkurso procedūros siūloma pratęsti 
audito užduoties vykdymą.

Or. en

Pagrindimas

Panašiai kaip ir taikant principą „laikykis arba paaiškink“, priežastys turi būti pagrįstos, jei, 
nepaisant konkurso, siūloma pratęsti atitinkamo auditoriaus užduočių vykdymą. Taip pat 
pabrėžiama, kad reikėtų nuodugniai apsvarstyti turimas alternatyvas.
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Pakeitimas 145
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kredito įstaigos arba draudimo įmonės 
atveju administracinis arba priežiūros 
organas pasiūlymo projektą pateikia 35 
straipsnio 2 dalyje nurodytai 
kompetentingai institucijai. 35 straipsnio 2 
dalyje nurodyta kompetentinga institucija 
turi teisę vetuoti rekomendacijoje siūlomą 
alternatyvą. Bet koks prieštaravimas 
deramai pagrindžiamas.

6. Administracinis arba priežiūros organas 
pasiūlymo projektą pateikia 35 straipsnio 2 
dalyje nurodytai kompetentingai 
institucijai. Prie pasiūlymo projekto 
pridedami 32 straipsnio 2 ir 3 dalyse 
nurodyto išsamaus įvertinimo rezultatai.
35 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
kompetentinga institucija turi teisę vetuoti 
rekomendacijoje siūlomą alternatyvą. Bet 
koks prieštaravimas deramai 
pagrindžiamas.

Or. en

Pagrindimas

Įvertinimas turėtų būti pateiktas kompetentingai institucijai. Informacija ir su ja susijusi veto 
teisė turėtų būti suteikiami visoms kompetentingoms institucijoms, ne tik finansų sektoriaus 
kompetentingoms institucijoms, siekiant spręsti galimų trūkumų problemas auditoriaus 
paskyrimo teikti teisės aktų nustatyto audito paslaugas visoms viešojo intereso įmonėms 
procese.

Pakeitimas 146
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Vietoj audito įmonės rotacijos derėtų taikyti einamosios partnerių rotacijos tvarką.

Pakeitimas 147
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Viešojo intereso įmonė paskiria teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių 
arba audito įmonę pradiniam užduoties
laikotarpiui, kuris yra ne trumpesnis nei 
dveji metai.

1. Viešojo intereso įmonė paskiria teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių 
arba audito įmonę ketverių metų 
laikotarpiui.

Or. fr

Pakeitimas 148
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Viešojo intereso įmonė paskiria teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių 
arba audito įmonę pradiniam užduoties 
laikotarpiui, kuris yra ne trumpesnis nei 
dveji metai.

1. Viešojo intereso įmonė paskiria teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių 
arba audito įmonę pradiniam užduoties 
laikotarpiui, kuris yra ne trumpesnis nei 
vieni metai ir ne ilgesnis nei šešeri metai.

Or. en

Pakeitimas 149
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Viešojo intereso įmonė paskiria teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių 
arba audito įmonę pradiniam užduoties 
laikotarpiui, kuris yra ne trumpesnis nei 
dveji metai.

1. Viešojo intereso įmonė paskiria teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių 
arba audito įmonę pradiniam užduoties 
laikotarpiui, kuris yra ne trumpesnis nei 
treji metai.

Or. en

Pagrindimas

Auditoriaus nepriklausomumas geriau užtikrinamas numačius ilgesnius užduoties vykdymo 
laikotarpius.

Pakeitimas 150
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Viešojo intereso įmonė paskiria teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių 
arba audito įmonę pradiniam užduoties 
laikotarpiui, kuris yra ne trumpesnis nei 
dveji metai.

(1) Viešojo intereso įmonė paskiria teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių 
arba audito įmonę pradiniam užduoties 
laikotarpiui, kuris yra ne trumpesnis nei 
vieni metai.

Or. ro

Pakeitimas 151
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo intereso įmonė šį užduoties 
laikotarpį gali pratęsti tik kartą.

Viešojo intereso įmonė šį užduoties 
laikotarpį gali pratęsti daugiausiai iki 
sujungtų iš eilės einančių užduočių 
trukmės, kuri yra 14 metų, su sąlyga, kad 
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kiekvienas pratęsimas būtų grindžiamas 
audito komiteto pasiūlymais ir patvirtintas 
metiniame visuotiniame susirinkime.

Or. en

Pagrindimas

Lemiamas veiksnys yra ne audito užduoties laikotarpio pratęsimų skaičius, o bendra 
auditoriaus ir audituojamos įmonės bendradarbiavimo atliekant auditą trukmė. Tokiu būdu, 
pasibaigus pradiniam 3 metų laikotarpiui, kasmet vykdyti paskyrimo procesą. Siūloma 
maksimalų laikotarpį padidinti nuo 6 iki 14 metų, nes perimančiam užduotis auditoriui gali 
reikėti laiko, kad susipažintų su naujai audituojama įmone. Be to, sustiprinamos akcininkų 
teisės.

Pakeitimas 152
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo intereso įmonė šį užduoties 
laikotarpį gali pratęsti tik kartą.

Viešojo intereso įmonė audito užduoties 
laikotarpį gali pratęsti su sąlyga, kad šis 
pratęsimas būtų grindžiamas audito 
komiteto pasiūlymu ir patvirtintas 
metiniame visuotiniame susirinkime.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu stiprinamas principas, pagal kurį akcininkas turi teisę laisvai pasirinkti 
auditorius.

Pakeitimas 153
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo intereso įmonė šį užduoties Viešojo intereso įmonė audito užduoties 
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laikotarpį gali pratęsti tik kartą. laikotarpį gali pratęsti gavusi audito 
komiteto ar kito organo pasiūlymą ir 
vėliau patvirtinus jį metiniame 
visuotiniame susirinkime.

Or. en

Pakeitimas 154
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo intereso įmonė šį užduoties 
laikotarpį gali pratęsti tik kartą.

Užduotį galima pratęsti.

Or. fr

Pakeitimas 155
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ilgiausia dviejų užduočių trukmė kartu 
negali viršyti 6 metų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 156
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ilgiausia dviejų užduočių trukmė kartu Išbraukta.
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negali viršyti 6 metų.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiamas privalomas reikalavimas rotuoti audito įmones siekiant užtikrinti griežtesnę 
audito komiteto vykdomą kontrolę kartu su partnerių rotacija, kaip reikalaujama pagal 
Direktyvą 2006/43/EB.

Pakeitimas 157
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ilgiausia dviejų užduočių trukmė kartu 
negali viršyti 6 metų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sujungta su ankstesne pastraipa.

Pakeitimas 158
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ilgiausia dviejų užduočių trukmė kartu 
negali viršyti 6 metų.

Valstybės narės gali šį laikotarpį pratęsti 
siekdamos užtikrinti, jog teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantis auditorius ar 
audito įmonė būtų labiau nepriklausoma.

Or. fr
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Pakeitimas 159
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai per nepertraukiamą 6 metų užduoties 
laikotarpį paskiriami du teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantys auditoriai ar 
audito įmonės, ilgiausia kiekvieno teisės 
aktų nustatytą auditą atliekančio 
auditoriaus ar audito įmonės užduoties 
trukmė neviršija 9 metų.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 160
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai per nepertraukiamą 6 metų užduoties 
laikotarpį paskiriami du teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantys auditoriai ar 
audito įmonės, ilgiausia kiekvieno teisės 
aktų nustatytą auditą atliekančio 
auditoriaus ar audito įmonės užduoties 
trukmė neviršija 9 metų.

Kai per nepertraukiamą 4 metų užduoties 
laikotarpį paskiriami du teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantys auditoriai ar 
audito įmonės, ilgiausia kiekvieno teisės 
aktų nustatytą auditą atliekančio 
auditoriaus ar audito įmonės užduoties 
trukmė neviršija 6 metų.

Or. ro

Pakeitimas 161
Franck Proust

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa



AM\916386LT.doc 39/55 PE498.010v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai per nepertraukiamą 6 metų užduoties 
laikotarpį paskiriami du teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantys auditoriai ar 
audito įmonės, ilgiausia kiekvieno teisės 
aktų nustatytą auditą atliekančio 
auditoriaus ar audito įmonės užduoties 
trukmė neviršija 9 metų.

Kai per nepertraukiamą 6 metų užduoties 
laikotarpį paskiriami bent du teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantys auditoriai ar 
audito įmonės, ilgiausia kiekvieno teisės 
aktų nustatytą auditą atliekančio 
auditoriaus ar audito įmonės užduoties 
trukmė neviršija 9 metų.

Or. fr

Pakeitimas 162
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasibaigus ilgiausiam užduoties 
laikotarpiui, nurodytam 1 dalyje, teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius ar audito įmonė arba bet kokie 
jų tinklo nariai Sąjungoje, kai taikoma, 
negali atitinkamos viešojo intereso įmonės 
teisės aktų nustatyto audito imtis anksčiau 
negu po ketverių metų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 163
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasibaigus ilgiausiam užduoties 
laikotarpiui, nurodytam 1 dalyje, teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius ar audito įmonė arba bet kokie 

Išbraukta.
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jų tinklo nariai Sąjungoje, kai taikoma, 
negali atitinkamos viešojo intereso įmonės 
teisės aktų nustatyto audito imtis anksčiau 
negu po ketverių metų.

Or. fr

Pakeitimas 164
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasibaigus ilgiausiam užduoties
laikotarpiui, nurodytam 1 dalyje, teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius ar audito įmonė arba bet kokie 
jų tinklo nariai Sąjungoje, kai taikoma, 
negali atitinkamos viešojo intereso įmonės 
teisės aktų nustatyto audito imtis anksčiau 
negu po ketverių metų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ketverių metų pertrauka, panaikinus reikalavimą rotuoti teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantį auditorių arba audito įmonę, dabar nebereikalinga.

Pakeitimas 165
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, 
išimtiniais atvejais viešojo intereso įmonė 
gali prašyti 35 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos kompetentingos institucijos 
leisti teisės aktų nustatytą auditą 

Išbraukta.
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atliekantį auditorių arba audito įmonę 
paskirti pakartotinai papildomam 
užduoties laikotarpiui. Jei paskiriami du 
teisės aktų nustatytą auditą atliekantys 
auditoriai arba audito įmonės, šis trečiasis 
užduoties laikotarpis neviršija trejų metų.
Jei paskiriamas vienas teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantis auditorius 
arba audito įmonė, šis trečiasis užduoties 
laikotarpis neviršija dvejų metų.

Or. fr

Pakeitimas 166
Franck Proust

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, išimtiniais 
atvejais viešojo intereso įmonė gali prašyti 
35 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
kompetentingos institucijos leisti teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių 
arba audito įmonę paskirti pakartotinai 
papildomam užduoties laikotarpiui. Jei 
paskiriami du teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantys auditoriai arba audito įmonės, 
šis trečiasis užduoties laikotarpis neviršija 
trejų metų. Jei paskiriamas vienas teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius 
arba audito įmonė, šis trečiasis užduoties 
laikotarpis neviršija dvejų metų.

3. Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, išimtiniais 
atvejais viešojo intereso įmonė gali prašyti 
35 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
kompetentingos institucijos leisti teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių 
arba audito įmonę paskirti pakartotinai 
papildomam užduoties laikotarpiui. Jei 
paskiriami bent du teisės aktų nustatytą 
auditą atliekantys auditoriai arba audito 
įmonės, šis trečiasis užduoties laikotarpis 
neviršija trejų metų. Jei paskiriamas vienas 
teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė, šis trečiasis 
užduoties laikotarpis neviršija dvejų metų.

Or. fr

Pakeitimas 167
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagrindinis (-iai) audito partneris (-iai), 
atsakingas (-i) už teisės aktų nustatyto 
audito atlikimą, praėjus septyneriems
metams nuo paskyrimo datos sustabdo 
dalyvavimą atliekant audituojamos įmonės 
teisės aktų nustatytą auditą. Jis (jie) gali vėl 
dalyvauti atliekant audituojamos įmonės 
teisės aktų nustatytą auditą praėjus ne 
mažiau negu trejiems metams.

4. Pagrindinis (-iai) audito partneris (-iai), 
atsakingas (-i) už teisės aktų nustatyto 
audito atlikimą, praėjus penkeriems 
metams nuo paskyrimo datos sustabdo 
dalyvavimą atliekant audituojamos įmonės 
teisės aktų nustatytą auditą. Jis (jie) gali vėl 
dalyvauti atliekant audituojamos įmonės 
teisės aktų nustatytą auditą praėjus ne 
mažiau negu trejiems metams.

Or. ro

Pakeitimas 168
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė įdiegia 
tinkamą aukščiausio rango darbuotojų, 
dalyvaujančių atliekant teisės aktų 
nustatytą auditą, įskaitant bent tuos 
asmenis, kurie yra registruoti kaip teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai, 
laipsniškos rotacijos mechanizmą.
Laipsniškos rotacijos mechanizmas 
taikomas etapais asmenims, o ne visai 
grupei. Jis yra proporcingas teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančio auditoriaus 
arba audito įmonės veiklos mastui ir 
apimčiai.

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė įdiegia 
tinkamą aukščiausio rango darbuotojų, 
dalyvaujančių atliekant teisės aktų 
nustatytą auditą, įskaitant bent tuos 
asmenis, kurie yra registruoti kaip teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai, 
laipsniškos rotacijos mechanizmą.
Laipsniškos rotacijos mechanizmas 
taikomas etapais asmenims, o ne visai 
auditą atliekančiai grupei. Jis yra 
proporcingas teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančio auditoriaus arba audito įmonės 
veiklos mastui ir apimčiai.

Or. en

Pakeitimas 169
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė pakeičiami 
kitu teisės aktų nustatytą auditą atliekančiu 
auditoriumi arba audito įmone, auditą 
atlikęs auditorius arba audito įmonė turi 
pateikti naujam auditoriui arba audito 
įmonei perdavimo bylą. Tokioje byloje 
pateikiama svarbi informacija apie 
audituojamą įmonę, kuri yra pagrįstai 
reikalinga tam, kad būtų galima suprasti 
audituojamos įmonės veiklos pobūdį ir 
vidaus organizacinę struktūrą ir užtikrinti 
teisės aktų nustatyto audito tęstinumą bei 
palyginamumą su ankstesniais metais 
atliktais auditais.

5. Jei teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė pakeičiami 
kitu teisės aktų nustatytą auditą atliekančiu 
auditoriumi arba audito įmone, auditą 
atlikęs auditorius arba audito įmonė turi 
pateikti naujam auditoriui arba audito 
įmonei informaciją, kaip reikalaujama 
pagal įstatymą ir Direktyvos 2006/43/EB 
23 straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 170
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ankstesnis teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantis auditorius arba audito įmonė 
naujam teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančiam auditoriui arba audito 
įmonei taip pat suteikia galimybę 
susipažinti su 23 straipsnyje nurodytomis 
ankstesnių metų papildomomis 
ataskaitomis audito komitetui ir visa pagal 
25 ir 27 straipsnius kompetentingoms 
institucijoms perduota informacija.

Ankstesnis teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantis auditorius arba audito įmonė 
naujiems teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantiems auditoriams arba audito 
įmonėms taip pat suteikia galimybę 
susipažinti su 23 straipsnyje nurodytomis 
ankstesnių metų papildomomis 
ataskaitomis audito komitetui ir visa pagal 
25 ir 27 straipsnius kompetentingoms 
institucijoms perduota informacija.

Or. en

Pakeitimas 171
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nustato 6 
dalyje nurodytos perdavimo bylos turinio 
techninius reikalavimus.

Išbraukta.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 6 
dalyje nurodytus techninius reguliavimo 
standartus pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 10 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto audito 23 straipsnio 3 dalies tekstas yra 
išsamesnis ir jau pasiteisino praktiškai taikant jame išdėstytas nuostatas. Be to, ankstesnio 
auditoriaus užduotis perimančių auditorių atsakomybės klausimas jau išspręstas 
tarptautiniuose standartuose.

Pakeitimas 172
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nustato 6 
dalyje nurodytos perdavimo bylos turinio 
techninius reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 173
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 6 
dalyje nurodytus techninius reguliavimo 
standartus pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 10 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 174
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Audito komitetas, vienas arba keli 
akcininkai, 35 straipsnio 1 arba 2 dalyje 
nurodytos kompetentingos institucijos gali 
kreiptis į nacionalinį teismą su ieškiniu dėl 
teisės aktų nustatytą auditą atliekančio (-ių) 
auditoriaus (-ių) ar audito įmonės (-ių) 
atleidimo, jeigu tam yra tinkamas 
pagrindas.

2. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fr

Pakeitimas 175
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingą instituciją, atsakingą už 
šiame reglamente nustatytų užduočių 
vykdymą ir užtikrinimą, kad būtų taikomos 
šio reglamento nuostatos.

1. Įsteigiama Europos audito veiklos 
priežiūros institucija, atsakinga už šiame 
reglamente nustatytų užduočių vykdymą ir 
užtikrinimą, kad būtų taikomos šio 
reglamento nuostatos. Ji yra 
nepriklausoma ir įsikūrusi Europos 
Komisijoje.
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Or. fr

Pakeitimas 176
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija yra viena iš šių 
institucijų:

Institucija sieja ir prižiūri šias 
kompetentingas institucijas:

Or. fr

Pakeitimas 177
Jean-Pierre Audy
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti, jog atsakomybė už 
tai, kad būtų užtikrintas visų arba dalies 
šio reglamento III antraštinės dalies 
nuostatų taikymas, būtų patikėta 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms, nurodytoms:

2. Kompetentingos institucijos nurodytos:

Or. fr

Pakeitimas 178
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu pagal 1 ir 2 dalis paskiriama 
daugiau negu viena kompetentinga 

Išbraukta.
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institucija, tų institucijų veikla 
organizuojama taip, kad jų užduotys būtų 
aiškiai paskirstytos.

Or. fr

Pakeitimas 179
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentingos institucijos turi turėti 
pakankamai gebėjimų ir patirties turinčių 
darbuotojų ir pakankamai išteklių, kad 
galėtų vykdyti šiame reglamente nustatytas 
užduotis.

5. Europos audito veiklos priežiūros 
institucija turi turėti pakankamai gebėjimų 
ir patirties turinčių darbuotojų ir 
pakankamai išteklių, kad galėtų vykdyti 
šiame reglamente nustatytas užduotis.
Šiuos išteklius užtikrina teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantys auditoriai ar 
audito įmonės, atliekantys viešojo intereso 
įmonių auditą. Šie ištekliai gali būti 
teikiami kaip privalomasis indėlis, kuris 
būtų proporcingas jų darbui atliekant 
viešojo intereso įmonės auditą.

Or. fr

Pakeitimas 180
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės informuoja viena kitą, 
EBI, EDPPI ir EVPRI pagal atitinkamas 
reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) 
Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 
nuostatas ir informuoja Komisiją apie 
kompetentingų institucijų paskyrimą šio 
reglamento tikslais.

Išbraukta.
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EVPRI šią informaciją apibendrina ir
paskelbia viešai.

Or. fr

Pakeitimas 181
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos ir bet kokia 
institucija, kuriai 35 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta kompetentinga institucija perdavė 
užduotis, turi būti nepriklausomos nuo 
teisės aktų nustatytą auditą atliekančių 
auditorių ir audito įmonių.

Europos audito veiklos priežiūros 
institucija, kompetentingos institucijos ir 
bet kokia institucija, kuriai 35 straipsnio 1 
dalyje nurodyta kompetentinga institucija 
perdavė užduotis, turi būti nepriklausomos 
nuo teisės aktų nustatytą auditą atliekančių 
auditorių ir audito įmonių.

Or. fr

Pakeitimas 182
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Profesinės paslapties saugojimo pareiga 
taikoma visiems asmenims, dirbantiems 
arba dirbusiems kompetentingose 
institucijose arba institucijose, kurioms 35 
straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija 
perdavė užduotis, įskaitant tokių institucijų 
samdomus ekspertus. Profesine paslaptimi 
laikomos informacijos negalima atskleisti 
jokiam kitam asmeniui arba valdžios 
institucijai, išskyrus tuos atvejus, kai to 
reikia šiame reglamente arba valstybės 
narės įstatymuose ar kituose teisės aktuose 
nustatytiems įpareigojimams įvykdyti.

Profesinės paslapties saugojimo pareiga 
taikoma visiems asmenims, dirbantiems 
arba dirbusiems Europos audito veiklos 
priežiūros institucijoje ir kompetentingose 
institucijose arba institucijose, kurioms 35 
straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija 
perdavė užduotis, įskaitant tokių institucijų 
samdomus ekspertus. Profesine paslaptimi 
laikomos informacijos negalima atskleisti 
jokiam kitam asmeniui arba valdžios 
institucijai, išskyrus tuos atvejus, kai to 
reikia šiame reglamente arba valstybės 
narės įstatymuose ar kituose teisės aktuose 
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nustatytiems įpareigojimams įvykdyti.

Or. fr

Pakeitimas 183
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingų institucijų įgaliojimai Europos audito veiklos priežiūros 
institucijos įgaliojimai

Or. fr

Pakeitimas 184
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 40 ir 41 straipsnių, 
atlikdamos savo užduotis pagal šį 
reglamentą, kompetentingos institucijos 
arba kitos valstybės narės valdžios 
institucijos negali daryti poveikio audito 
išvadų turiniui.

1. Nepažeidžiant 40 ir 41 straipsnių, 
atlikdamos savo užduotis pagal šį 
reglamentą, nei Europos audito veiklos 
priežiūros institucija, nei kompetentingos 
institucijos arba kitos valstybės narės 
valdžios institucijos negali daryti poveikio 
audito išvadų turiniui.

Or. fr

Pakeitimas 185
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad kompetentingos institucijos galėtų 
atlikti savo užduotis pagal šį reglamentą, 
joms, laikantis nacionalinės teisės, 
suteikiami visi priežiūros ir tyrimo 
įgaliojimai, būtini jų funkcijoms vykdyti.
Savo įgaliojimais jos naudojasi šiais 
būdais:

2. Kad Europos audito veiklos priežiūros 
institucija galėtų atlikti savo užduotis 
pagal šį reglamentą, joms, laikantis 
nacionalinės teisės, suteikiami visi 
priežiūros ir tyrimo įgaliojimai, būtini jos
funkcijoms vykdyti. Savo įgaliojimais ji
naudojasi šiais būdais:

Or. fr

Pakeitimas 186
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad kompetentingos institucijos galėtų 
atlikti savo užduotis pagal šį reglamentą, 
joms, laikantis nacionalinės teisės, 
suteikiami įgaliojimai vykdant priežiūros 
funkcijas:

3. Kad Europos audito veiklos priežiūros 
institucija galėtų atlikti savo užduotis 
pagal šį reglamentą, jai, laikantis 
nacionalinės teisės, suteikiami įgaliojimai 
vykdant priežiūros funkcijas:

Or. fr

Pakeitimas 187
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos gali naudotis 
pirmoje pastraipoje nurodytais įgaliojimais 
tik viešojo intereso įmonių teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančių auditorių ir 
audito įmonių, asmenų, dalyvaujančių 
viešojo intereso įmonių teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančių auditorių ir 

Europos audito veiklos priežiūros 
institucija gali naudotis pirmoje 
pastraipoje nurodytais įgaliojimais tik 
viešojo intereso įmonių teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančių auditorių ir 
audito įmonių, asmenų, dalyvaujančių 
viešojo intereso įmonių teisės aktų 
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audito įmonių veikloje, audituojamų 
įmonių, susijusių įmonių ir susijusių 
trečiųjų šalių, trečiųjų šalių, kurioms 
viešojo intereso įmonių teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantys auditoriai ir 
audito įmonės perduoda tam tikras 
funkcijas arba veiklą, ir asmenų, kurie yra 
kitaip susiję su viešojo intereso įmonių 
teisės aktų nustatytą auditą atliekančiais 
auditoriais ir audito įmonėmis, atžvilgiu.

nustatytą auditą atliekančių auditorių ir 
audito įmonių veikloje, audituojamų 
įmonių, susijusių įmonių ir susijusių 
trečiųjų šalių, trečiųjų šalių, kurioms 
viešojo intereso įmonių teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantys auditoriai ir 
audito įmonės perduoda tam tikras 
funkcijas arba veiklą, ir asmenų, kurie yra 
kitaip susiję su viešojo intereso įmonių 
teisės aktų nustatytą auditą atliekančiais 
auditoriais ir audito įmonėmis, atžvilgiu. Ji 
ypač rūpinasi teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančių tarptautinių auditorių ir 
audito įmonių priežiūra.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti viešojo intereso įmonių auditą atliekančių tarptautinių įmonių priežiūrą, 
itin svarbu įsteigti nepriklausomą Europos instituciją, kuri prižiūrėtų tarptautinę audito 
veiklą.

Pakeitimas 188
Franck Proust

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI šiuo tikslu pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 41 straipsnį įsteigia 
nuolatinį vidaus komitetą. Tokį vidaus 
komitetą sudaro bent šio reglamento 35 
straipsnio 1 dalyje nurodytos 
kompetentingos institucijos. Direktyvos 
2006/43/EB 32 straipsnyje nurodytos 
kompetentingos institucijos kviečiamos 
dalyvauti šio vidaus komiteto posėdžiuose 
klausimais, susijusiais su teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančių auditorių ir 
audito įmonių patvirtinimu ir registracija, 
taip pat santykiais su trečiosiomis šalimis, 
jeigu tai svarbu viešojo intereso įmonių 
teisės aktų nustatytam auditui.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 41 
straipsnį EVPRI įsteigia nuolatinį vidaus 
komitetą, kuriam deleguoja pareigas ir 
sprendimus, susijusius su pirmoje 
pastraipoje nurodytų užduočių atlikimu.
Tokį vidaus komitetą sudaro bent šio 
reglamento 35 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos kompetentingos institucijos.
Direktyvos 2006/43/EB 32 straipsnyje 
nurodytos kompetentingos institucijos 
kviečiamos dalyvauti šio vidaus komiteto 
posėdžiuose klausimais, susijusiais su 
teisės aktų nustatytą auditą atliekančių 
auditorių ir audito įmonių patvirtinimu ir 
registracija, taip pat santykiais su 
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trečiosiomis šalimis, jeigu tai svarbu 
viešojo intereso įmonių teisės aktų 
nustatytam auditui.

Or. fr

Pakeitimas 189
Franck Proust

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Iki 20XX X X [šešeri metai nuo šio
reglamento įsigaliojimo dienos], Komisija 
pateikia EVPRI ataskaitomis ir kita 
svarbia informacija grindžiamą įvertinimo 
ataskaitą dėl visų EVPRI pagal šį 
straipsnį patikėtų užduočių.

Or. fr

Pakeitimas 190
Jaroslav Paška

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato administracinių 
sankcijų ir priemonių, taikomų už priede 
nurodytus šio reglamento pažeidimus 
asmenims, atsakingiems už tuos 
pažeidimus, taisykles ir imasi visų 
priemonių, būtinų jų įgyvendinimui 
užtikrinti. Numatytos sankcijos ir 
priemonės turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasios.

1. Valstybės narės nustato administracinių 
sankcijų ir priemonių, taikomų už šio 
reglamento pažeidimus, taisykles ir imasi 
visų priemonių, būtinų jų įgyvendinimui 
užtikrinti. Numatytos sankcijos ir 
priemonės turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasios.

Or. en

Pagrindimas

Pažeidimų sąrašo sistema yra pernelyg griežta ir nėra aišku, kaip šis sąrašas gali būti 
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derinamas su galiojančiomis nacionalinėmis taisyklėmis.

Pakeitimas 191
Jaroslav Paška

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, visų pirma,
laikydamosi savo nacionalinių įstatymų, 
užtikrina, kad prieš juridinius ar fizinius 
asmenis, atsakingus už šio reglamento 
nuostatų pažeidimą, būtų imamasi 
atitinkamų administracinių priemonių 
arba jiems būtų skiriamos 
administracinės nuobaudos. Šias 
priemones ir sankcijas sudaro 
kompetentingų institucijų įgaliojimai 
taikyti bent šias administracines 
priemones ir sankcijas:
a) įsakymas už pažeidimą atsakingam 
asmeniui nutraukti atitinkamą veiksmą ir 
vengti pakartotinio pažeidimo; ir
b) pakankamai veiksmingos, atgrasančios 
ir proporcingos baudos.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiamas netoks griežtas ir proporcingesnis požiūris į administracines sankcijas, kurio 
struktūra panaši į kai kurių kitų ES teisės aktų nuostatas dėl sankcijų ir kurį galima geriau 
suderinti su galiojančiomis nacionalinėmis taisyklėmis.

Pakeitimas 192
Jaroslav Paška

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis straipsnis taikomas priede 
nurodytiems šio reglamento nuostatų 
pažeidimams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tinkamas sankcijas nustato pačios valstybės narės, vadovaudamosi galiojančia 
administracinių ir baudžiamųjų sankcijų tvarka. Be to, šis sankcijų sąrašas yra 
neproporcingas.

Pakeitimas 193
Jaroslav Paška

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. [...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios sankcijos neatitinka teisės aktų nustatyto audito funkcijos. Bendras veiksmingų sankcijų 
principas jau nustatytas 61 straipsnyje.

Pakeitimas 194
Jaroslav Paška

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali kompetentingoms 
institucijoms suteikti kitus įgaliojimus 
taikyti sankcijas, be nurodytųjų 2 dalyje, 
ir gali numatyti didesnes administracines 
pinigines sankcijas, nei nustatytos toje 

Išbraukta.



AM\916386LT.doc 55/55 PE498.010v01-00

LT

dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Šios sankcijos neatitinka teisės aktų nustatyto audito funkcijos. Bendras veiksmingų sankcijų 
principas jau nustatytas 61 straipsnyje.


