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Grozījums Nr. 97
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ja pilnvarotie revidenti, revīzijas 
uzņēmumi vai to uzņēmumu tīklu locekļi 
sniedz revidētajām struktūrām ar obligāto 
revīziju nesaistītus pakalpojumus, tas var 
ietekmēt to neatkarību. Tāpēc jānosaka 
prasība, ka pilnvarotais revidents, revīzijas 
uzņēmums un to uzņēmumu tīkla locekļi 
nedrīkst sniegt revidētajām struktūrām ar 
revīziju nesaistītus pakalpojumus. Ja 
revīzijas uzņēmums sniedz revidētajam 
uzņēmumam ar revīziju nesaistītus 
pakalpojumus, šis revīzijas uzņēmums 
nedrīkst veikt obligāto revīziju šajā 
uzņēmumā, tādējādi samazinot pieejamo 
revīzijas uzņēmumu skaitu, kas veic 
obligāto revīziju, īpaši attiecībā uz revīziju 
lielās sabiedriskas nozīmes struktūrās, kur 
tirgus ir koncentrēts. Tāpēc, lai 
nodrošinātu, ka ir pieejams minimālais to 
revīzijas uzņēmumu skaits, kas var sniegt 
revīzijas pakalpojumus lielām sabiedriskas 
nozīmes struktūrām, jānosaka prasība 
lieliem revīzijas uzņēmumiem fokusēt savu 
profesionālo darbību uz obligātās revīzijas 
veikšanu un neļaut tiem sniegt ar obligāto 
revīziju nesaistītus pakalpojumus, 
piemēram, konsultāciju pakalpojumus.

(11) Ja pilnvarotie revidenti, revīzijas 
uzņēmumi vai to uzņēmumu tīklu locekļi 
sniedz revidētajām struktūrām ar obligāto 
revīziju nesaistītus pakalpojumus, tas var 
ietekmēt to neatkarību. Tāpēc jānosaka 
prasība, ka pilnvarotais revidents, revīzijas 
uzņēmums un to uzņēmumu tīkla locekļi 
nedrīkst sniegt revidētajām struktūrām ar 
revīziju nesaistītus pakalpojumus. Ja 
revīzijas uzņēmums sniedz revidētajam 
uzņēmumam ar revīziju nesaistītus 
pakalpojumus, šis revīzijas uzņēmums 
nedrīkst veikt obligāto revīziju šajā 
uzņēmumā, tādējādi samazinot pieejamo 
revīzijas uzņēmumu skaitu, kas veic 
obligāto revīziju, īpaši attiecībā uz revīziju 
lielās sabiedriskas nozīmes struktūrās, kur 
tirgus ir koncentrēts. Tāpēc, lai 
nodrošinātu, ka ir pieejams minimālais to 
revīzijas uzņēmumu skaits, kas var sniegt 
revīzijas pakalpojumus lielām sabiedriskas 
nozīmes struktūrām, jānosaka prasība 
lieliem revīzijas uzņēmumiem vai nu 
fokusēt savu profesionālo darbību uz 
obligātās revīzijas veikšanu un neļaut tiem 
sniegt ar obligāto revīziju nesaistītus 
pakalpojumus, piemēram, konsultāciju 
pakalpojumus, vai arī noteikt, ka tiem, ja 
tie vēlas izvērst savu uzņēmējdarbību 
plašāk, ir jāsadarbojas ar citiem revīzijas 
uzņēmumiem, veicot kopīgas revīzijas.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Krišjānis Kariņš
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Obligātās revīzijas rezultāti jādara 
zināmi ieinteresētajām personām, 
izmantojot revīzijas ziņojumu. Lai 
paaugstinātu ieinteresēto personu 
uzticēšanos revidētās struktūras finanšu 
pārskatiem, ir īpaši svarīgi, lai revīzijas 
ziņojums būtu labi izveidots un pienācīgi 
pamatots un tajā būtu iekļauta papildu 
informācija, kas iegūta, veicot revīziju. 
Revīzijas ziņojumā būtu īpaši jāietver 
pietiekama informācija par revīzijā 
izmantoto metodoloģiju, īpaši to, cik liela 
bilances daļa ir tikusi tieši pārbaudīta un 
cik liela tās daļa ir novērtēta, balstoties uz 
sistēmas un atbilstības pārbaudi, revīzijas 
darbā piemērotajiem būtiskuma līmeņiem, 
galvenajām jomām, kurās gada un 
konsolidētajos finanšu pārskatos iespējams 
būtiskas nepatiesas informācijas risks, to, 
vai obligātā revīzija tika veikta, lai atklātu 
krāpšanu, un atzinuma ar piezīmēm vai 
negatīva atzinuma gadījumā vai gadījumā, 
ja netiek sniegts atzinums, šāda lēmuma 
iemesliem.

(19) Obligātās revīzijas rezultāti jādara 
zināmi ieinteresētajām personām, 
izmantojot revīzijas ziņojumu. Lai 
paaugstinātu ieinteresēto personu 
uzticēšanos revidētās struktūras finanšu 
pārskatiem, ir īpaši svarīgi, lai revīzijas 
ziņojums būtu labi izveidots un pienācīgi 
pamatots un tajā būtu iekļauta papildu 
informācija, kas attiecas uz revīzijas 
objektu un iegūta, veicot revīziju. 
Revīzijas ziņojumā būtu īpaši jāietver 
pietiekama informācija par revīzijā 
izmantoto metodoloģiju, īpaši to, cik liela 
bilances daļa ir tikusi tieši pārbaudīta un 
cik liela tās daļa ir novērtēta, balstoties uz 
sistēmas un atbilstības pārbaudi, revīzijas 
darbā piemērotajiem būtiskuma līmeņiem, 
galvenajām jomām, kurās gada un 
konsolidētajos finanšu pārskatos iespējams 
būtiskas nepatiesas informācijas risks, to, 
vai obligātā revīzija tika veikta, lai atklātu 
krāpšanu, un atzinuma ar piezīmēm vai 
negatīva atzinuma gadījumā vai gadījumā, 
ja netiek sniegts atzinums, šāda lēmuma 
iemesliem.

Or. lv

Grozījums Nr. 99
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Obligātās revīzijas vērtība revidētajai 
struktūrai tiktu īpaši paaugstināta, ja tiktu 
pastiprināta komunikācija starp pilnvaroto 
revidentu vai revīzijas uzņēmumu, no 

(20) Obligātās revīzijas vērtība revidētajai 
struktūrai tiktu īpaši paaugstināta, ja tiktu 
pastiprināta komunikācija starp pilnvaroto 
revidentu vai revīzijas uzņēmumu, no 
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vienas puses, un revīzijas komiteju, no 
otras puses. Bez pastāvīga dialoga 
obligātās revīzijas veikšanas laikā ir 
svarīgi, lai pilnvarotais revidents vai 
revīzijas uzņēmums iesniegtu revīzijas 
komitejai sīkāk izstrādātu papildu 
ziņojumu par obligātās revīzijas 
rezultātiem. Būtu jāparedz iespēja darīt 
pieejamus šos sīkāk izstrādātos papildu 
ziņojumus sabiedriskas nozīmes struktūru 
uzraudzītājiem, bet ne sabiedrībai.

vienas puses, un revīzijas komiteju, no 
otras puses. Tādējādi tiktu palielināta 
pārredzamība, nostiprināta 
pārskatatbildība un profesionālā ētika. 
Bez pastāvīga dialoga obligātās revīzijas 
veikšanas laikā ir svarīgi, lai pilnvarotais 
revidents vai revīzijas uzņēmums iesniegtu 
revīzijas komitejai sīkāk izstrādātu papildu 
ziņojumu par obligātās revīzijas 
rezultātiem. Būtu jāparedz iespēja darīt 
pieejamus šos sīkāk izstrādātos papildu 
ziņojumus sabiedriskas nozīmes struktūru 
uzraudzītājiem, bet ne sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Obligātās revīzijas vērtība revidētajai 
struktūrai tiktu īpaši paaugstināta, ja tiktu 
pastiprināta komunikācija starp pilnvaroto 
revidentu vai revīzijas uzņēmumu, no 
vienas puses, un revīzijas komiteju, no 
otras puses. Bez pastāvīga dialoga 
obligātās revīzijas veikšanas laikā ir 
svarīgi, lai pilnvarotais revidents vai 
revīzijas uzņēmums iesniegtu revīzijas 
komitejai sīkāk izstrādātu papildu 
ziņojumu par obligātās revīzijas 
rezultātiem. Būtu jāparedz iespēja darīt 
pieejamus šos sīkāk izstrādātos papildu 
ziņojumus sabiedriskas nozīmes struktūru 
uzraudzītājiem, bet ne sabiedrībai.

(20) Obligātās revīzijas vērtība revidētajai 
struktūrai tiktu īpaši paaugstināta, ja tiktu 
pastiprināta komunikācija starp pilnvaroto 
revidentu vai revīzijas uzņēmumu, no 
vienas puses, un revīzijas komiteju, no 
otras puses. Bez pastāvīga dialoga 
obligātās revīzijas veikšanas laikā ir 
svarīgi, lai pilnvarotais revidents vai 
revīzijas uzņēmums iesniegtu revīzijas 
komitejai sīkāk izstrādātu papildu 
ziņojumu par obligātās revīzijas 
rezultātiem. Būtu jāparedz iespēja darīt 
pieejamus šos sīkāk izstrādātos papildu 
ziņojumus sabiedriskas nozīmes struktūru 
uzraudzītājiem un, ja iespējams, ciktāl tas 
neskar uzņēmuma komercnoslēpumus,
sabiedrībai.

Or. lv

Grozījums Nr. 101
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ir svarīgi arī stiprināt revīzijas 
komitejas lomu jauna pilnvarotā revidenta 
vai revīzijas uzņēmuma izvēlē, lai 
revidētās struktūras akcionāru vai locekļu 
pilnsapulcē varētu pieņemt apzinātāku 
lēmumu. Tāpēc, izveidojot ieteikumu 
pilnsapulcei, padomei jāpaskaidro, vai tā 
piekrīt revīzijas komitejas ieteikumam, un 
ja nē, tad kāpēc. Revīzijas komitejas 
ieteikumā būtu jāiekļauj vismaz divas 
iespējamās revīzijas veicēju kandidatūras 
un atbilstošs pamatojums par ieteicamo 
kandidatūru, lai pilnsapulcē varētu izdarīt 
saprātīgu izvēli. Lai sniegtu godīgu un 
pienācīgu pamatojumu savā ieteikumā, 
revīzijas komitejai būtu jāizmanto 
revidētās struktūras organizētās obligātās 
izvēles procedūras rezultāti, par ko 
revīzijas komiteja uzņemas atbildību. Šajā 
izvēles procedūrā revidētajai struktūrai 
būtu jāuzaicina pilnvarotie revidenti vai 
revīzijas uzņēmumi, tostarp mazie 
uzņēmumi, iesniegt piedāvājumus revīzijas 
veikšanai. Konkursa dokumentos būtu 
jāiekļauj pārredzami un nediskriminējoši 
izvēles kritēriji, ko izmantot piedāvājumu 
novērtēšanai. Tomēr, ņemot vērā, ka šāda 
izvēles procedūra varētu radīt uzņēmumiem 
ar mazu tirgus kapitālu vai maza un vidēja 
apjoma sabiedriskas nozīmes struktūrām 
nesamērīgus izdevumus attiecībā pret to 
apjomu, šīm struktūrām šo prasību 
nepiemēro.

(24) Ir svarīgi arī stiprināt revīzijas 
komitejas lomu jauna pilnvarotā revidenta 
vai revīzijas uzņēmuma izvēlē, lai 
revidētās struktūras akcionāru vai locekļu 
pilnsapulcē varētu pieņemt apzinātāku 
lēmumu. Tāpēc, izveidojot ieteikumu 
pilnsapulcei, padomei jāpaskaidro, vai tā 
piekrīt revīzijas komitejas ieteikumam, un 
ja nē, tad kāpēc. Pamatojums tai jāsniedz 
arī tad, ja tā, noslēdzoties iepirkuma 
procedūrai, ierosina atjaunot revīzijas 
saistību veikšanas termiņu. Revīzijas 
komitejas ieteikumā būtu jāiekļauj vismaz 
divas iespējamās revīzijas veicēju 
kandidatūras, vispusīgs abu piedāvājumu 
novērtējums un atbilstošs pamatojums par 
ieteicamo kandidatūru, lai pilnsapulcē 
varētu izdarīt saprātīgu izvēli. Lai sniegtu 
godīgu un pienācīgu pamatojumu savā 
ieteikumā, revīzijas komitejai būtu 
jāizmanto revidētās struktūras organizētās 
obligātās līgumslēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūras rezultāti, par ko 
revīzijas komiteja uzņemas atbildību. Šajā 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas
procedūrā revidētajai struktūrai būtu 
jāizsludina konkurss revidentiem vai 
revīzijas uzņēmumiem iesniegt 
piedāvājumus revīzijas veikšanai. 
Konkursa dokumentos būtu jāiekļauj 
pārredzami un nediskriminējoši izvēles 
kritēriji, ko izmantot piedāvājumu 
novērtēšanai. Tomēr, ņemot vērā, ka šāda 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas
procedūra varētu radīt uzņēmumiem ar 
mazu tirgus kapitālu vai maza un vidēja 
apjoma sabiedriskas nozīmes struktūrām 
nesamērīgus izdevumus attiecībā pret to 
apjomu, šīm struktūrām šo prasību 
nepiemēro.

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ir svarīgi arī stiprināt revīzijas 
komitejas lomu jauna pilnvarotā revidenta 
vai revīzijas uzņēmuma izvēlē, lai 
revidētās struktūras akcionāru vai locekļu 
pilnsapulcē varētu pieņemt apzinātāku 
lēmumu. Tāpēc, izveidojot ieteikumu 
pilnsapulcei, padomei jāpaskaidro, vai tā 
piekrīt revīzijas komitejas ieteikumam, un 
ja nē, tad kāpēc. Revīzijas komitejas 
ieteikumā būtu jāiekļauj vismaz divas 
iespējamās revīzijas veicēju kandidatūras 
un atbilstošs pamatojums par ieteicamo 
kandidatūru, lai pilnsapulcē varētu izdarīt 
saprātīgu izvēli. Lai sniegtu godīgu un 
pienācīgu pamatojumu savā ieteikumā, 
revīzijas komitejai būtu jāizmanto 
revidētās struktūras organizētās obligātās 
izvēles procedūras rezultāti, par ko 
revīzijas komiteja uzņemas atbildību. Šajā 
izvēles procedūrā revidētajai struktūrai 
būtu jāuzaicina pilnvarotie revidenti vai 
revīzijas uzņēmumi, tostarp mazie 
uzņēmumi, iesniegt piedāvājumus revīzijas 
veikšanai. Konkursa dokumentos būtu 
jāiekļauj pārredzami un nediskriminējoši 
izvēles kritēriji, ko izmantot piedāvājumu 
novērtēšanai. Tomēr, ņemot vērā, ka šāda 
izvēles procedūra varētu radīt 
uzņēmumiem ar mazu tirgus kapitālu vai 
maza un vidēja apjoma sabiedriskas 
nozīmes struktūrām nesamērīgus 
izdevumus attiecībā pret to apjomu, šīm 
struktūrām šo prasību nepiemēro.

(24) Ir svarīgi arī stiprināt revīzijas 
komitejas lomu jauna pilnvarotā revidenta 
vai revīzijas uzņēmuma izvēlē, lai 
revidētās struktūras akcionāru vai locekļu 
pilnsapulcē varētu pieņemt apzinātāku 
lēmumu. Tādējādi tiktu nodrošināta 
pārredzamāka atlases procedūra un 
pastiprināta pārskatatbildību akcionāru 
priekšā. Tāpēc, izveidojot ieteikumu 
pilnsapulcei, padomei jāpaskaidro, vai tā 
piekrīt revīzijas komitejas ieteikumam, un 
ja nē, tad kāpēc. Revīzijas komitejas 
ieteikumā būtu jāiekļauj vismaz divas 
iespējamās revīzijas veicēju kandidatūras 
un atbilstošs pamatojums par ieteicamo 
kandidatūru, lai pilnsapulcē varētu izdarīt 
saprātīgu izvēli. Lai sniegtu godīgu un 
pienācīgu pamatojumu savā ieteikumā, 
revīzijas komitejai būtu jāizmanto 
revidētās struktūras organizētās obligātās 
izvēles procedūras rezultāti, par ko 
revīzijas komiteja uzņemas atbildību. Šajā 
izvēles procedūrā revidētajai struktūrai 
būtu jāuzaicina pilnvarotie revidenti vai 
revīzijas uzņēmumi, tostarp mazie 
uzņēmumi, iesniegt piedāvājumus revīzijas 
veikšanai. Konkursa dokumentos būtu 
jāiekļauj pārredzami un nediskriminējoši 
izvēles kritēriji, ko izmantot piedāvājumu 
novērtēšanai. Tomēr, ņemot vērā, ka šāda 
izvēles procedūra varētu radīt 
uzņēmumiem ar mazu tirgus kapitālu vai 
maza un vidēja apjoma sabiedriskas 
nozīmes struktūrām nesamērīgus 
izdevumus attiecībā pret to apjomu, šīm 
struktūrām šo prasību nepiemēro.

Or. en
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Grozījums Nr. 103
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai novērstu pazīšanās draudus un 
attiecīgi stiprinātu revidentu un revīzijas 
uzņēmumu neatkarību, ir svarīgi noteikt 
maksimālo revīzijas saistību laiku vienam 
pilnvarotajam revidentam vai revīzijas 
uzņēmumam konkrētā revidētajā 
struktūrā. Būtu jāizveido arī atbilstošs
pakāpeniskās rotācijas mehānisms
attiecībā uz darbiniekiem, kas visilgāk veic 
obligāto revīziju, tostarp galvenajiem 
revīzijas partneriem, kas veic obligāto 
revīziju revīzijas uzņēmuma vārdā. Ir 
svarīgi arī noteikt atbilstošu periodu, kurā 
šis pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums nevar veikt obligāto revīziju 
tajā pašā struktūrā. Lai nodrošinātu 
plūstošu pāreju, iepriekšējam revidentam 
būtu jānodod jaunajam revidentam 
pārtveres dokuments ar atbilstošo 
informāciju.

(27) Lai novērstu pazīšanās draudus un 
attiecīgi stiprinātu revidentu un revīzijas
uzņēmumu neatkarību, ir svarīgi izveidot 
atbilstošu pakāpeniskās rotācijas 
mehānismu attiecībā uz darbiniekiem, kas 
visilgāk veic obligāto revīziju, tostarp 
galvenajiem revīzijas partneriem, kas veic 
obligāto revīziju revīzijas uzņēmuma 
vārdā.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai novērstu pazīšanās draudus un 
attiecīgi stiprinātu revidentu un revīzijas 
uzņēmumu neatkarību, ir svarīgi noteikt 
maksimālo revīzijas saistību laiku vienam 
pilnvarotajam revidentam vai revīzijas 

(27) Lai novērstu pazīšanās draudus un 
attiecīgi stiprinātu revidentu un revīzijas 
uzņēmumu neatkarību, ir svarīgi noteikt 
maksimālo revīzijas saistību laiku vienam 
pilnvarotajam revidentam vai revīzijas 
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uzņēmumam konkrētā revidētajā struktūrā. 
Būtu jāizveido arī atbilstošs pakāpeniskās 
rotācijas mehānisms attiecībā uz 
darbiniekiem, kas visilgāk veic obligāto 
revīziju, tostarp galvenajiem revīzijas 
partneriem, kas veic obligāto revīziju 
revīzijas uzņēmuma vārdā. Ir svarīgi arī 
noteikt atbilstošu periodu, kurā šis 
pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums nevar veikt obligāto revīziju 
tajā pašā struktūrā. Lai nodrošinātu 
plūstošu pāreju, iepriekšējam revidentam 
būtu jānodod jaunajam revidentam 
pārtveres dokuments ar atbilstošo 
informāciju.

uzņēmumam konkrētā revidētajā struktūrā. 
Turklāt būtu regulāri un atbilstīgi 
jādokumentē vispusīgs, pārredzams un 
neatkarīgs revīzijas kvalitātes 
novērtējums. Šis vispusīgais novērtējums 
būtu jāizmanto par pamatu pilnsapulces 
lēmumam par revidenta izvēli, kuru 
pieņem vismaz reizi septiņos gados, šajā 
nolūkā rīkojot iepirkuma procedūru. 
Turklāt būtu jāizveido atbilstošs 
pakāpeniskas rotācijas mehānisms 
attiecībā uz darbiniekiem, kas visilgāk 
veic obligāto revīziju, tostarp galvenajiem 
revīzijas partneriem, kas veic obligāto 
revīziju revīzijas uzņēmuma vārdā.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai ņemtu vērā revīzijas attīstību un 
revīzijas tirgus attīstību, Komisijai būtu 
jāpiešķir pilnvaras noteikt konkrētas 
tehniskās prasības par pārtveres 
dokumenta saturu, kas jaunajam 
pilnvarotajam revidentam vai revīzijas 
uzņēmumam jāsaņem, un Eiropas 
kvalitātes sertifikāta izveidošanu 
pilnvarotajiem revidentiem un revīzijas 
uzņēmumiem, kuri veic obligātās revīzijas 
sabiedriskas nozīmes struktūrās.

(43) Lai ņemtu vērā revīzijas attīstību un 
revīzijas tirgus attīstību, Komisijai būtu 
jāpiešķir pilnvaras noteikt konkrētas 
tehniskās prasības par Eiropas kvalitātes 
sertifikāta izveidošanu pilnvarotajiem 
revidentiem un revīzijas uzņēmumiem, kuri 
veic obligātās revīzijas sabiedriskas 
nozīmes struktūrās.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Alejo Vidal-Quadras
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums izveido atbilstošu atalgojuma 
politiku, paredzot pietiekamus darbības 
stimulus, lai nodrošinātu revīzijas kvalitāti. 
Jo īpaši darbinieku kompensācija un 
darbības novērtējums nedrīkst būt atkarīgi 
no ienākumu apjoma, ko pilnvarotais 
revidents vai revīzijas uzņēmums saņem
no revidējamās struktūras;

j) pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums izveido atbilstošu atalgojuma 
politiku, paredzot pietiekamus darbības 
stimulus, lai nodrošinātu revīzijas kvalitāti. 
Jo īpaši galveno revīzijas partneru vai citu 
fizisko personu, kas tieši iesaistītas 
revīzijas veikšanā, kompensāciju un 
novērtējumu nedrīkst ietekmēt vai noteikt 
peļņa, kas gūta no revidējamās struktūras, 
sniedzot tai papildu pakalpojumus. 
Minētais nosacījums neattiecas uz parasto 
peļņas sadali starp uzņēmuma 
partneriem.

Or. es

Grozījums Nr. 107
Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar revīziju nesaistītu pakalpojumu sniegšanu jau pienācīgi reglamentē pastāvošie 
starptautiskie ētikas standarti, un iespējamie grozījumi būtu jāiesniedz šajā kontekstā.

Grozījums Nr. 108
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizliegums sniegt ar revīziju nesaistītus 
pakalpojumus

Ar revīziju nesaistītu pakalpojumu 
sniegšana

Or. en

Pamatojums

Ar revīziju nesaistītus pakalpojumus var grupēt šādās kategorijās: a) aizliegti pakalpojumi, 
b) pakalpojumi, kas var būt aizliegti vai atļauti atkarībā no konkrētās situācijas, c) atļauti 
pakalpojumi. Ja pastāv bažas, ka konkrēti ar revīziju nesaistīti pakalpojumi var apdraudēt 
neatkarību, tad jāizveido šo pakalpojumu saraksts un tie jāaizliedz. Tādēļ ir ierosināts 
10. panta virsrakstā svītrot formulējumu „aizliegums sniegt”, tā vietā 10. pantā iekļaujot 
noteikumus par kārtību, kādā sniedzami ar revīziju nesaistīti pakalpojumi.

Grozījums Nr. 109
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums, kas veic obligāto revīziju 
sabiedriskas nozīmes struktūrās, drīkst 
sniegt revidētajai struktūrai, tās 
mātesuzņēmumam un uzņēmumiem, kurus 
tā kontrolē, obligātās revīzijas vai saistītus 
finanšu revīzijas pakalpojumus.

1. Pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums, kas veic obligāto revīziju 
sabiedriskas nozīmes struktūrās, nesniedz 
revidētajai struktūrai, tās 
mātesuzņēmumam un uzņēmumiem, kurus 
tā kontrolē un kuri ir būtiski revidētajai 
struktūrai, 3. punktā minētos aizliegtos
pakalpojumus.

1.a Ar revīziju nesaistītos pakalpojumus, 
kuri nav minēti aizliegto pakalpojumu 
sarakstā, atļauts sniegt, iepriekš saņemot 
revīzijas komitejas [vai valdes, ja 
struktūrai nav revīzijas komitejas] 
apstiprinājumu. Ar revīziju nesaitītu 
pakalpojumu sniegšana nekādā gadījumā 
nedrīkst apdraudēt sabiedriskas nozīmes 
struktūras pilnvarotā revidenta 
neatkarību.

Or. en
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Pamatojums

Vispusīgs patlaban spēkā esošu aizliegumu saraksts ir iekļauts ES izstrādātajā Ieteikumā par 
revidentu neatkarību (2002/590/EK). Papildus tajā minētajiem aizliegtajiem pakalpojumiem 
virkne citu gadījumu minēti IESBA kodeksā. Ierosinām 10. panta 1. punktā precizēt, ka 
pilnvarotajiem revidentiem vai revīzijas uzņēmumiem nav atļauts sniegt aizliegtos 
pakalpojumus, kuri uzskaitīti turpmākajā panta daļā. Turpretī ar revīziju nesaistītos 
pakalpojumus, kuri nav minēti aizliegto pakalpojumu sarakstā, atļauts sniegt, iepriekš 
saņemot revīzijas komitejas apstiprinājumu.

Grozījums Nr. 110
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pilnvarotais revidents ir uzņēmumu 
tīkla daļa, šā tīkla loceklis drīkst sniegt 
revidētajai struktūrai, tās 
mātesuzņēmumam vai uzņēmumiem 
Savienības teritorijā, kurus tā kontrolē, 
obligātās revīzijas vai saistītus finanšu 
revīzijas pakalpojumus.

Ja revīziju mātesuzņēmumā neveic 
pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums, kam uzticēta obligātās 
revīzijas veikšana, vai tīklā ietilpstošs 
uzņēmums, šajā gadījumā nav jāpiemēro 
iepriekš minētie ierobežojumi attiecībā uz 
aizliegto pakalpojumu sniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi pielāgot formulējumu, kas attiecas uz mātesuzņēmumu, IESBA kodeksam, lai 
izslēgtu situācijas, kad revīziju mātesuzņēmumā neveic revīzijas uzņēmums vai tīklā 
ietilpstošs uzņēmums.

Grozījums Nr. 111
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta nozīmē ar finanšu revīziju 
saistīti pakalpojumi ir:

svītrots
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(a) starpperioda finanšu pārskatu revīzija 
vai pārbaude;
(b) ticamības nodrošināšana 
paziņojumam par korporatīvo vadību;
(c) ticamības nodrošināšana korporatīvās 
sabiedriskās atbildības jomā;
(d) ticamības vai apstiprinājuma 
nodrošināšana par pārskatiem, kuri 
jāiesniedz finanšu iestāžu regulatoriem 
ārpus obligātās revīzijas jomas, lai 
palīdzētu tiem veikt savu lomu, piemēram, 
attiecībā uz kapitāla prasībām vai 
konkrētiem maksātspējas reitingiem, kas 
norāda uzņēmuma spēju turpināt ievērot 
parādsaistības;
(e) sertifikācijas nodrošināšana par 
atbilstību nodokļu prasībām, ja šādu 
apliecinājumu pieprasa valsts tiesību akti;
(f) jebkādi citi obligātie pienākumi, kas 
saistīti ar revīzijas darbu, kuri 
pilnvarotajam revidentam vai revīzijas 
uzņēmumam ir saistoši atbilstīgi 
Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinājums svītrot 10. panta 2. punktu, kurā uzskaitīti „ar finanšu revīziju saistīti 
pakalpojumi”. Ir ierosināts veidot sarakstu ar aizliegtajiem pakalpojumiem, taču nav 
ieteicams veidot sarakstu, kurā uzskaitīti „ar finanšu revīziju saistīti pakalpojumi”, kurus var 
pieņemami sniegt vienīgi pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums. Šādu pakalpojumu 
sniegšanu revidentam var vai nu pieprasīt, vai arī revidents ir vispiemērotākais šādu 
pakalpojumu sniedzējs revīzijas klientam, jo pakalpojumi ir cieši saistīti ar revīzijas darbu. 
Atbilstīgi šai izpratnei regulas mērķis ir atļaut sniegt pakalpojumus, kuri ir„ar finanšu 
revīziju saistīti pakalpojumi”.

Grozījums Nr. 112
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums, kas veic sabiedriskas nozīmes 
struktūru obligāto revīziju, nedrīkst tieši 
vai netieši sniegt ar revīziju nesaistītus 
pakalpojumus revidējamajai struktūrai, 
tās mātesuzņēmumam un kontrolētajiem 
uzņēmumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 113
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pilnvarotais revidents ir iesaistīts tīklā, 
neviens šā tīkla biedrs nedrīkst sniegt ar 
revīziju nesaistītus pakalpojumus 
revidējamajai struktūrai, tās 
mātesuzņēmumam un kontrolētajiem 
uzņēmumiem Savienībā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 114
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta nolūkos ar revīziju nesaistīti
pakalpojumi ir:

3. Šā panta nolūkos aizliegtie pakalpojumi 
ir:

(a) pakalpojumi, kas ietver interešu 
konfliktu visos gadījumos:

(a) pakalpojumi, kurus veicot, pilnvarotais 
revidents vai revīzijas uzņēmums uzņemas 
vadības pienākumus revidējamā struktūrā 
vai pieņem revidējamam klientam 
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būtiskus spriedumus un lēmumus;
(i) ekspertu pakalpojumi, kas nav saistīti 
ar revīziju, nodokļu konsultācijas, 
vispārējā vadība un citi konsultāciju 
pakalpojumi;
(ii) grāmatvedība un grāmatvedības 
uzskaites un finanšu pārskatu 
sagatavošana;

(b) grāmatvedības uzskaite un 
grāmatvedība, tostarp algu izmaksas 
pakalpojumi, un grāmatvedības ierakstu un 
finanšu pārskatu sagatavošana;

iekšējās kontroles vai riska pārvaldības 
procedūru izveidošana un ieviešana 
attiecībā uz finanšu pārskatos iekļautās 
finanšu informācijas sagatavošanu un/vai 
kontroli un ieteikumi par risku;

(c) iekšējās kontroles vai riska pārvaldības 
procedūru izveidošana un ieviešana 
attiecībā uz finanšu pārskatos iekļautās 
finanšu informācijas sagatavošanu un/vai 
kontroli un ieteikumi par risku, kas: 

(i) ir ievērojama iekšējās kontroles daļa 
attiecībā uz  finanšu pārskatu 
sagatavošanu; vai
(ii) ir informācija, kurai ir ievērojama 
nozīme attiecībā uz klienta grāmatvedības 
ierakstiem vai finanšu pārskatiem, par 
kuriem uzņēmums sniegs atzinumu, 
tādējādi radot pašpārbaudes risku;

(iv) novērtēšanas pakalpojumi, kas sniedz 
atzinumu par godīgumu vai ziņojumus 
par graudā saņemto atlīdzību;

(d) novērtēšanas pakalpojumi; ja 
novērtējumiem atsevišķi vai kopumā būtu 
būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem, 
par kuriem uzņēmums sniegs atzinumu;

(v) aktuāra un juridiskie pakalpojumi, 
tostarp tiesvedība;

(e) aktuāra un juridiskie pakalpojumi, 
tostarp strīdu izšķiršana vai tiesvedība, ja 
attiecīgajām summām ir būtiska nozīme 
attiecībā uz finanšu pārskatiem, par 
kuriem uzņēmums sniegs atzinumu;

(vi) informācijas tehnoloģiju sistēmu 
projektēšana un realizācija sabiedriskas 
nozīmes struktūrās, kā minēts Direktīvas 
2006/43/EK 2. panta 13. punkta b) līdz 
j) apakšpunktā;
(vii) piedalīšanās klienta iekšējā revīzijā un 
ar iekšējās revīzijas darbībām saistītu 
pakalpojumu sniegšana;

(f) piedalīšanās klienta iekšējā revīzijā un 
ar iekšējās revīzijas darbībām saistītu 
pakalpojumu sniegšana;

(viii) brokeru vai dīleru, ieguldījumu 
konsultantu vai ieguldījumu banku 
pakalpojumi;

(g) brokeru vai dīleru, ieguldījumu 
konsultantu vai ieguldījumu banku 
pakalpojumi, tostarp korporatīvo finanšu 
pakalpojumu sniegšana, piemēram, 
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revidējamā klienta akciju reklamēšana, 
pārdošana vai parakstīšanās uz tām;

(b) pakalpojumi, kas var ietvert interešu 
konfliktu:
(i) personāla nodaļas pakalpojumi, tostarp 
augstākās vadības pieņemšana darbā;

(h) ar cilvēkresursiem saistīti pakalpojumi, 
tostarp augstākās vadības vai 
struktūrvienību vadītāju vai darbinieku
pieņemšana darbā, kuri var būtiski 
ietekmēt klienta grāmatvedības ierakstu 
vai finanšu pārskatu sagatavošanu, par 
ko uzņēmums sniegs atzinumu; pie 
aizliegtajiem pakalpojumiem pieder 
kandidātu meklēšana vai atlase šādām 
vakancēm un atsauksmju ieguve par 
potenciālajiem šādu amatu kandidātiem;

(ii) garantijas vēstuļu nosūtīšana 
ieguldītājiem saistībā ar uzņēmuma 
vērtspapīru emisiju;
finanšu informācijas tehnoloģiju sistēmu 
projektēšana un realizācija sabiedriskas 
nozīmes struktūrās, kā minēts Direktīvas 
2006/43/EK 2. panta 13. punkta 
a) apakšpunktā;
(iv) informācijas pakalpojumi pircējam 
vai pārdevējam par iespējamo 
apvienošanos vai iegādi un citām 
personām, kas veic finanšu vai 
korporatīvu darījumu, sniegts ticamības 
nodrošinājums par revidēto struktūru;

Or. en

Pamatojums

Ar revīziju nesaistīto pakalpojumu saraksts 10. panta 3. punktā tiek aizstāts ar aizliegto 
pakalpojumu sarakstu. Daži ar revīziju nesaistīti pakalpojumi var tik ļoti apdraudēt revidenta 
neatkarību, ka vienīgais iespējamais risinājums ir aizliegt revidentam sniegt šādus 
pakalpojumus revidējamiem klientiem. Nevar atbalstīt ideju pilnībā aizliegt ar revīziju 
nesaistītos pakalpojumus — aizliegt var vienīgi tādu pakalpojumu sniegšanu, kuri ir 
nepārprotami aizliegti. Ir daudzi ar revīziju nesaistīti pakalpojumi, kuru gadījumā ir 
iespējams riskus samazināt līdz pieņemamam līmenim, ieviešot īpašus pasākumus, kas 
garantētu revidentu neatkarību. 
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Grozījums Nr. 115
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts – viiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viii a) personāla vadības pakalpojumi, kas 
ietver augstākās vadības pieņemšanu 
darbā;

Or. es

Grozījums Nr. 116
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja tā uzņēmumu tīkla loceklis, kura 
daļa ir pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums, kas veic obligāto revīziju 
sabiedriskas nozīmes struktūrā, sniedz 
pakalpojumus, kas nav revīzija, trešā 
valstī izveidotam uzņēmumam, ko 
kontrolē revidētā sabiedriskas nozīmes 
struktūra, attiecīgais pilnvarotais 
revidents vai revīzijas uzņēmums novērtē, 
vai šāda tā paša uzņēmumu tīkla locekļa 
pakalpojumu sniegšana varētu ietekmēt tā 
neatkarību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 117
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tā neatkarība ir ietekmēta, pilnvarotais 
revidents vai revīzijas uzņēmums piemēro 
drošības pasākumus, lai mazinātu 
draudus, ko izraisa šāda pakalpojumu 
sniegšana trešā valstī. Pilnvarotais 
revidents vai revīzijas uzņēmums var 
turpināt veikt obligāto revīziju 
sabiedriskas nozīmes struktūrā tikai tad, 
ja tas var saskaņā ar 11. pantu pamatot, 
ka šo pakalpojumu sniegšana neietekmē 
tā profesionālo vērtējumu un revīzijas 
ziņojumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulas projekta 10. panta 4. punkta saturs jāiekļauj 10. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 118
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesaistīšanās revidētās struktūras lēmumu 
pieņemšanā un 3. punkta a) apakšpunkta 
i), un iii) daļā minēto pakalpojumu 
sniegšana vienmēr uzskatāma par 
neatkarību ietekmējošu rīcību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulas projekta 10. panta 4. punkta saturs jāiekļauj 10. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 119
Bendt Bendtsen
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Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To pakalpojumu sniegšana, kas minēti 
3. punkta a) apakšpunkta i) un iv) līdz 
viii) daļā, uzskatāma par neatkarību 
ietekmējošu rīcību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulas projekta 10. panta 4. punkta saturs jāiekļauj 10. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 120
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums var konsultēties kompetentajā 
iestādē, lai iegūtu atzinumu par šo 
jautājumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulas projekta 10. panta 4. punkta saturs jāiekļauj 10. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 121
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja vairāk nekā trešā daļa no revīzijas 
uzņēmuma gada ienākumiem par revīziju 

svītrots
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ir no lielām sabiedriskas nozīmes 
struktūrām un tas ir daļa no uzņēmumu 
tīkla, kura locekļu gada ienākumi par 
revīziju kopā pārsniedz 
EUR 1500 miljonus Eiropas Savienībā, 
tas atbilst šādiem nosacījumiem:
(a) tas nedrīkst tieši vai netieši sniegt 
nevienai sabiedriskas nozīmes struktūrai 
ar revīziju nesaistītus pakalpojumus;
(b) tas nav tā uzņēmumu tīkla daļa, kas 
sniedz ar revīziju nesaistītus 
pakalpojumus Savienībā;
(c) jebkurai struktūrai, kas sniedz 
3. punktā minētos pakalpojumus, tieši vai 
netieši nepieder vairāk nekā 5 % no 
revīzijas uzņēmuma kapitāla vai 
balsstiesībām;
(d) struktūrām, kas sniedz 3. punktā 
minētos pakalpojumus, tieši vai netieši 
kopā nepieder vairāk nekā 10 % no 
revīzijas uzņēmuma kapitāla vai 
balsstiesībām;
(e) šim revīzijas uzņēmumam tieši vai 
netieši nepieder vairāk nekā 5 % no 
revīzijas uzņēmuma kapitāla vai 
balsstiesībām nevienā struktūrā, kas 
sniedz 3. punktā minētos pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja vairāk nekā trešā daļa no revīzijas 
uzņēmuma gada ienākumiem par revīziju ir 
no lielām sabiedriskas nozīmes struktūrām 
un tas ir daļa no uzņēmumu tīkla, kura 
locekļu gada ienākumi par revīziju kopā 
pārsniedz EUR 1500 miljonus Eiropas 

5. Ja vairāk nekā trešā daļa no revīzijas 
uzņēmuma gada ienākumiem par revīziju ir 
no lielām sabiedriskas nozīmes struktūrām 
un tas ir daļa no uzņēmumu tīkla, kura 
locekļu gada ienākumi par revīziju kopā 
pārsniedz EUR 1500 miljonus Eiropas 
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Savienībā, tas atbilst šādiem nosacījumiem: Savienībā, minēto sliekšņa vērtību 
aprēķinā neņemot vērā ienākumus par 
revīziju, kuras veikšana uzticēta 
vairākiem revīzijas uzņēmumiem, tas 
ievēro šādus nosacījumus:

Or. en

Pamatojums

Ideja par uzņēmumiem, kas nodarbotos tikai un vienīgi ar revīziju, šķiet nesamērīga. Tādēļ, 
un lai stimulētu sadarbībā veiktas revīzijas, ir ierosināts paredzēt ļoti lieliem revīzijas 
uzņēmumiem iespējas sadarboties ar citiem revīzijas uzņēmumiem, ja tie vēlas vēl plašāk 
izvērst savu revīzijas darbību. Turklāt šādā veidā mazākiem revīzijas uzņēmumiem tiek dota 
iespēja uzņemties revīzijas saistības lielākās revidējamās struktūrās, veidojot sadarbības 
tīklus ar lieliem partneruzņēmumiem. Tā tiktu nodrošināts, ka tirgū tiek piedāvātas vismaz 
dažas sadarbībā veiktas revīzijas, nepadarot to par vispārēji obligātu nosacījumu.

Grozījums Nr. 123
Jaroslav Paška

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 68. pantu, lai 
izveidotu šā panta 2. punktā minēto ar 
finanšu revīziju saistīto pakalpojumu 
sarakstu un 3. punktā minēto ar revīzijas 
pakalpojumiem nesaistīto pakalpojumu 
sarakstu. Īstenojot šīs pilnvaras, Komisijai 
jāņem vērā revīzijas un revidenta 
profesijas attīstība.

6. Dalībvalstis izņēmuma kārtā var 
papildināt 3. punktā minēto aizliegto 
pakalpojumu sarakstu attiecībā uz 
pilnvarotajiem revidentiem vai revīzijas 
uzņēmumiem, kuriem attiecīgā dalībvalsts 
ir izcelsmes valsts, ar nosacījumu, ka 
sarakstā iekļautie papildinājumi izriet no 
dalībvalsts likumos vai normatīvajos aktos 
noteiktām spēkā esošām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Šis nav nebūtisks tiesību akta elements, tādēļ šajā gadījumā nevar izmantot deleģētos aktus. 
Jebkuri grozījumi izdarāmi, Eiropas Parlamentam un Padomei pieņemot tiesību aktu. Šis 
grozījums paredz dalībvalstīm iespēju papildināt aizliegto pakalpojumu sarakstu tiktāl, ciktāl 
veiktās izmaiņas atspoguļo valstī spēkā esošus likumus vai noteikumus. Īzdarot šādas 
izmaiņas, tiek atzīts, ka — kaut arī galvenais mērķis ir regulējuma saskaņošana —
dalībvalstis var turpināt valstī spēkā esošo valsts noteikumu piemērošanu, ja šie noteikumi ir 
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stingrāki par vispārējo regulējumu.

Grozījums Nr. 124
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 68. pantu, lai 
izveidotu šā panta 2. punktā minēto ar 
finanšu revīziju saistīto pakalpojumu 
sarakstu un 3. punktā minēto ar revīzijas 
pakalpojumiem nesaistīto pakalpojumu 
sarakstu. Īstenojot šīs pilnvaras, Komisijai 
jāņem vērā revīzijas un revidenta 
profesijas attīstība.

6. Dalībvalstīm ir atļauts papildināt
3. punktā minēto aizliegto pakalpojumu 
sarakstu, pamatojoties uz valstī spēkā 
esošām prasībām vai likumiem.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts svītrot regulas projekta 10. panta 6. punktu par deleģēšanu. Tiesību aktu 
pieņemšana jāuztic Parlamentam un Padomei, un nav jāizmanto deleģēti akti.  Tomēr, ja 
kāda dalībvalsts vēlas ieviest stingrākus noteikumus, šāda iespēja būtu jāparedz.

Grozījums Nr. 125
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja uz revidēto struktūru attiecas izņēmums 
neizveidot revīzijas komiteju, revidētā 
struktūra izlemj, kura struktūras vienība 
veic šajā punktā minētās revīzijas komitejai 
piešķirtās funkcijas.

Ja uz revidēto struktūru attiecas izņēmums 
neizveidot revīzijas komiteju, revidētā 
struktūra izlemj, kura struktūras vienība 
veiks šajā punktā minētās revīzijas 
komitejai piešķirtās funkcijas, lai 
nepieļautu interešu konfliktus, 
nodrošinātu neatkarību un profesionālo 
ētiku.
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Or. en

Grozījums Nr. 126
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums izveido revīzijas dokumentu par 
katru veikto obligāto revīziju. Revīzijas 
dokumentā tiek ietverti vismaz šādi dati un 
dokumenti papīra vai elektroniskā veidā:

(5) Pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums izveido revīzijas dokumentu par 
katru veikto obligāto revīziju. Revīzijas 
dokumentā tiek ietverti vismaz šādi dati un 
dokumenti papīra un elektroniskā veidā:

Or. ro

Grozījums Nr. 127
Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnvarotais(-ie) revidents(-i) vai revīzijas 
uzņēmums(-i), veicot obligāto revīziju 
sabiedriskas nozīmes struktūrās, atbilst 
Direktīvas 2006/43/EK 26. pantā 
minētajiem starptautiskajiem revīzijas 
standartiem, ja vien šie standarti saskan ar 
šīs regulas prasībām.

Pilnvarotais(-ie) revidents(-i) vai revīzijas 
uzņēmums(-i), veicot obligāto revīziju 
sabiedriskas nozīmes struktūrās, atbilst 
Direktīvas 2006/43/EK 26. pantā 
minētajiem starptautiskajiem revīzijas 
standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
22. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Revīzijas ziņojumu saturs jānosaka, izmantojot starptautiskos revīzijas standartus, un šajā 
kontekstā izdarāmi arī iespējamie grozījumi.

Grozījums Nr. 129
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Revīzijas ziņojums nav garāks par 
4 lappusēm vai 10 000 rakstu zīmēm (bez 
atstarpēm). Tajā neietver nekādas 
atsauces uz 23. pantā minēto papildu 
ziņojumu revīzijas komitejai.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 130
Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu ziņojumu atklāj revidētās 
struktūras pilnsapulcē, ja to nolemj 
revidētās struktūras pārvaldības vai 
administratīvā struktūra.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 131
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
24. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas komitejas veiktā obligātās 
revīzijas pārraudzība

Revīzijas komitejas veiktā obligātās 
revīzijas pārbaude

Or. fr

Grozījums Nr. 132
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedriskas nozīmes struktūras revīzijas 
komiteja uzrauga pilnvarotā(-o)
revidenta(-u) vai revīzijas uzņēmuma(-u), 
kas veic obligāto revīziju, darbu.

Sabiedriskas nozīmes struktūras revīzijas 
komiteja pārbauda pilnvarotā(-o) 
revidenta(-u) vai revīzijas uzņēmuma(-u), 
kas veic obligāto revīziju, darbu.

Or. fr

Pamatojums

Ja revīzijas komiteja uzraudzītu pilnvaroto revidentu vai revīzijas uzņēmumu darbu, tas 
varētu ietekmēt revīzijas neatkarību. Tādēļ tiek ierosināts cits risinājums, proti, šo darbu 
nevis uzraudzīt, bet pārbaudīt.

Grozījums Nr. 133
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas komitejas locekļi iesaistās 
prasmju pilnveidošanas programmās, lai 
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viņiem būtu atbilstīga līmeņa tehniskās 
zināšanas savu uzdevumu izpildei.

Or. ro

Grozījums Nr. 134
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vien tas neattiecas uz revīzijas 
saistību atjaunošanu saskaņā ar 33. panta 
1. punkta otro daļu, šā panta 2. punktā 
minēto revīzijas komitejas ieteikumu 
sagatavo saskaņā ar revidētās struktūras 
izveidotu izvēles procedūru, ievērojot šādus 
kritērijus:

3. Ja sabiedriskas nozīmes struktūra 
revīzijas saistību piešķiršanai izsludina 
konkursu, šā panta 2. punktā minēto 
revīzijas komitejas ieteikumu sagatavo pēc
revidētās struktūras rīkotās atlases 
procedūras, ņemot vērā šādus kritērijus:

Or. en

Pamatojums

Konsekventi ievērojot šajā tiesību aktā pastiprināto revīzijas komiteju lomu, jautājumu, vai 
jauna revīzijas uzņēmuma izvēlei ir piemēroti izmantot konkursa procedūru, vajadzētu atstāt 
revīzijas komitejas ziņā. Šī pieeja atbilst arī Eiropas korporatīvās vadības politikai, kas 
pārsvarā balstīta uz principiem un pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 135
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vien tas neattiecas uz revīzijas 
saistību atjaunošanu saskaņā ar 33. panta 
1. punkta otro daļu, šā panta 2. punktā 
minēto revīzijas komitejas ieteikumu 
sagatavo saskaņā ar revidētās struktūras 
izveidotu izvēles procedūru, ievērojot šādus 

3. Ja sabiedriskas nozīmes struktūra 
revīzijas saistību piešķiršanai izsludina 
konkursu, šā panta 2. punktā minēto 
revīzijas komitejas ieteikumu sagatavo pēc
revidētās struktūras rīkotās atlases 
procedūras, ievērojot šādus kritērijus:
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kritērijus:

Or. en

Grozījums Nr. 136
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vien tas neattiecas uz revīzijas 
saistību atjaunošanu saskaņā ar 33. panta 
1. punkta otro daļu, šā panta 2. punktā 
minēto revīzijas komitejas ieteikumu 
sagatavo saskaņā ar revidētās struktūras 
izveidotu izvēles procedūru, ievērojot šādus 
kritērijus:

3. Ikreiz, kad revidētā iestāde pieņem 
attiecīgu lēmumu, taču ne vēlāk kā 
7 gadus pēc revīzijas saistību 
atjaunošanas, šā panta 2. punktā minēto 
revīzijas komitejas ieteikumu sagatavo pēc
revidētās struktūras rīkotas konkursa
procedūras, ievērojot šādus kritērijus:

Or. en

Pamatojums

Revīzijas saistību maksimālajam termiņam vajadzētu būt 14 gadiem, savukārt konkurss būtu 
jārīko vismaz reizi septiņos gados, lai savstarpēji konkurējošiem revidentiem vai revīzijas 
uzņēmumiem ļautu sniegt revīzijas piedāvājumus.

Grozījums Nr. 137
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vien tas neattiecas uz revīzijas 
saistību atjaunošanu saskaņā ar 33. panta 
1. punkta otro daļu, šā panta 2. punktā 
minēto revīzijas komitejas ieteikumu 
sagatavo saskaņā ar revidētās struktūras 
izveidotu izvēles procedūru, ievērojot šādus 
kritērijus:

3. Ja vien tas neattiecas uz revīzijas 
saistību atjaunošanu saskaņā ar 33. panta 
1. punkta otro daļu, šā panta 2. punktā 
minēto revīzijas komitejas ieteikumu 
sagatavo pēc revidētās struktūras rīkotas
publiskā iepirkuma procedūras, ievērojot 
šādus kritērijus:
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Or. ro

Grozījums Nr. 138
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) revidētajai struktūrai ir brīva izvēle 
uzaicināt pilnvarotos revidentus vai 
revīzijas uzņēmumus iesniegt pieteikumus 
obligāto revīzijas pakalpojumu sniegšanai 
ar noteikumu, ka ir ievērots 33. panta 
2. punkta nosacījums un vismaz viens no 
uzaicinātajiem revidentiem vai 
uzņēmumiem nav no tiem uzņēmumiem, 
kas ir saņēmis vairāk nekā 15 % no 
kopējām revīzijas maksām no lielajām 
sabiedriskas nozīmes struktūrām 
attiecīgajā dalībvalstī iepriekšējā 
kalendārajā gadā;

(a) revidētā struktūra izsludina konkursu 
par revīzijas saistību uzņemšanos, 
publicējot konkursa uzaicinājumu 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
dalībvalstu laikrakstos vai publikācijās. 
Konkursa dokumentos būtu jāiekļauj 
pārredzami un nediskriminējoši atlases 
kritēriji, kas tiks izmantoti piedāvājumu 
novērtēšanā. Jāievēro 33. panta 2. punkta 
noteikumi.

Or. ro

Pamatojums

Ir svarīgi, lai atlases procedūra būtu pārredzama un tajā varētu piedalīties visi potenciālie 
konkursa dalībnieki. 

Grozījums Nr. 139
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) revidētajai struktūrai ir brīva izvēle 
uzaicināt pilnvarotos revidentus vai 
revīzijas uzņēmumus iesniegt pieteikumus 
obligāto revīzijas pakalpojumu sniegšanai 
ar noteikumu, ka ir ievērots 33. panta 
2. punkta nosacījums un vismaz viens no 

(a) revidētajai struktūrai ir brīva izvēle 
uzaicināt pilnvarotos revidentus vai 
revīzijas uzņēmumus iesniegt pieteikumus 
obligāto revīzijas pakalpojumu sniegšanai 
ar noteikumu, ka ir ievērots 33. panta 
2. punkta nosacījums; vismaz viens no 



AM\916386LV.doc 29/54 PE498.010v01-00

LV

uzaicinātajiem revidentiem vai
uzņēmumiem nav no tiem uzņēmumiem, 
kas ir saņēmis vairāk nekā 15 % no 
kopējām revīzijas maksām no lielajām 
sabiedriskas nozīmes struktūrām 
attiecīgajā dalībvalstī iepriekšējā 
kalendārajā gadā;

uzaicinātajiem revīzijas uzņēmumiem ir 
neliels uzņēmums, vērtējot pēc 
apgrozījuma, darbinieku skaita un 
sabiedriskas nozīmes struktūrās veiktu 
revīziju skaita iepriekšējā finanšu gadā, 
atbilstīgi kompetentās iestādes 
publicētajam sarakstam saskaņā ar 
32. panta 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Sākotnēji ierosinātās prasības ir nesamērīgas, tās pārmērīgi kropļotu konkurenci un varētu 
kaitēt revīzijas kvalitātei, savukārt grozītā teksta mērķis ir veicināt konkurenci un izvēles 
iespējas.

Grozījums Nr. 140
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) revidētā struktūra sagatavo konkursa 
dokumentus, ko nosūtīt uzaicinātajam 
pilnvarotajam(-ajiem) revidentam(-iem) 
vai revīzijas uzņēmumam(-iem). Šie 
konkursa dokumenti tiem ļauj saprast 
revidētās struktūras uzņēmējdarbību un 
veicamās obligātās revīzijas veidu. 
Konkursa dokumenti ietver pārredzamus 
un nediskriminējošus izvēles kritērijus, ko 
revidētā struktūra izmanto, lai novērtētu 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu pieteikumus;

(c) revidētā struktūra sagatavo konkursa 
dokumentus, kas paredzēti pilnvarotajam(-
ajiem) revidentam(-iem), kurš(-i) 
uzaicināts(-i) piedalīties publiskā 
iepirkuma konkursā. Šie konkursa 
dokumenti tiem ļauj saprast revidētās 
struktūras uzņēmējdarbību un veicamās 
obligātās revīzijas veidu. Konkursa 
dokumenti ietver pārredzamus un 
nediskriminējošus atlases kritērijus, ko 
revidējamā struktūra izmanto, lai izvērtētu 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu pieteikumus;

Or. ro

Grozījums Nr. 141
Silvia-Adriana Ţicău
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Regulas priekšlikums
32. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sabiedriskas nozīmes struktūrām, kas 
atbilst Direktīvas 2003/71/EK 2. panta 
1. punkta f) un t) apakšpunktā minētajiem 
kritērijiem, nav jāveic 4. punktā minētā 
izvēles procedūra.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 142
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Administratīvās vai pārvaldības 
struktūras priekšlikumā revidējamās 
struktūras akcionāru vai locekļu 
pilnsapulcei par pilnvaroto revidentu vai 
revīzijas uzņēmumu iecelšanu ietver 
revīzijas komitejas ieteikumu.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 143
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja administratīvās vai pārvaldības 
struktūras priekšlikums atšķiras no 
revīzijas komitejas ieteikuma, 
priekšlikumā pamatoti iemesli tam, ka nav 
ievērots revīzijas komitejas ieteikums.

svītrots



AM\916386LV.doc 31/54 PE498.010v01-00

LV

Or. ro

Grozījums Nr. 144
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja administratīvās vai pārvaldības 
struktūras priekšlikums atšķiras no 
revīzijas komitejas ieteikuma, priekšlikumā 
pamatoti iemesli tam, ka nav ievērots 
revīzijas komitejas ieteikums.

Ja valdes vai uzraudzības padomes
priekšlikums atšķiras no revīzijas 
komitejas ieteikuma, priekšlikumā 
pamatoti iemesli tam, kāpēc nav ievērots 
revīzijas komitejas ieteikums. Pamatoti 
iemesli priekšlikumā jāmin arī tad, ja pēc 
3. punktā minētās konkursa procedūras 
tiek ierosināts atjaunot revīzijas saistības.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi principam „izpildi vai paskaidro” tajos gadījumos, kad, neraugoties uz konkursa 
procedūru, revīzijas saistības ierosināts no jauna uzticēt esošajam revidentam, būtu jāpamato 
šādas izvēles iemesli. Tā tiek vēlreiz akcentēts, ka rūpīgi jāapsver visas pieejamās 
alternatīvas.

Grozījums Nr. 145
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
32. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kredītiestādes vai apdrošināšanas 
uzņēmuma gadījumā administratīvā vai 
pārvaldības struktūra iesniedz 35. panta 
2. punktā minētajai kompetentajai iestādei 
savu priekšlikuma projektu. Kompetentajai 
iestādei, kas minēta 35. panta 2. punktā, ir 
tiesības noraidīt ieteikumā ietverto izvēli. 
Jebkuru šādu noraidījumu pienācīgi 

6. Valde vai uzraudzības padome iesniedz 
35. panta 2. punktā minētajai 
kompetentajai iestādei savu priekšlikuma 
projektu. Priekšlikuma projektam pievieno 
32. panta 2. un 3. punktā minētā 
vispusīgā novērtējuma rezultātus.
Kompetentajai iestādei, kas minēta 
35. panta 2. punktā, ir tiesības noraidīt 
ieteikumā minēto kandidatūru. Jebkuru 
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pamato. šādu noraidījumu pienācīgi pamato.

Or. en

Pamatojums

Novērtējumam būtu jābūt pieejamam kompetentajai iestādei. Šī informācija un ar to saistītās 
tiesības noraidīt ieteikto kandidatūru būtu jānodrošina visām kompetentajām iestādēm, ne 
tikai finanšu nozarē, lai risinātu iespējamās nepilnības revidentu iecelšanas procesā visu 
sabiedriskas nozīmes struktūru obligātajām revīzijām.

Grozījums Nr. 146
Eija-Riitta Korhola

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir piemēroti paredzēt nevis revīzijas uzņēmumu nomaiņu, bet partneru nomaiņu.

Grozījums Nr. 147
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sabiedriskas nozīmes struktūra ieceļ 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu uz sākotnējo saistību 
veikšanas laiku, kas nav īsāks par diviem 
gadiem un ilgāks par pieciem gadiem.

1. Sabiedriskas nozīmes struktūra ieceļ 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu uz četriem secīgiem gadiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 148
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sabiedriskas nozīmes struktūra ieceļ 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu uz sākotnējo saistību veikšanas 
laiku, kas nav īsāks par diviem gadiem un 
ilgāks par pieciem gadiem.

1. Sabiedriskas nozīmes struktūra ieceļ 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu uz sākotnējo saistību veikšanas 
laiku, kas nav īsāks par vienu gadu un 
ilgāks par sešiem gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sabiedriskas nozīmes struktūra ieceļ 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu uz sākotnējo saistību veikšanas 
laiku, kas nav īsāks par diviem gadiem un 
ilgāks par pieciem gadiem.

1. Sabiedriskas nozīmes struktūra ieceļ 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu uz sākotnējo saistību veikšanas 
laiku, kas nav īsāks par trijiem gadiem.

Or. en

Pamatojums

Palielinot revīzijas saistību ilgumu, tiek panākta lielāka revidentu neatkarība.

Grozījums Nr. 150
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sabiedriskas nozīmes struktūra ieceļ 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu uz sākotnējo saistību veikšanas 
laiku, kas nav īsāks par diviem gadiem un 
ilgāks par pieciem gadiem.

(1) Sabiedriskas nozīmes struktūra ieceļ 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu uz sākotnējo saistību veikšanas 
laiku, kas nav īsāks par vienu gadu.

Or. ro

Grozījums Nr. 151
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedriskas nozīmes struktūra var atjaunot 
šo saistību veikšanas laiku tikai vienu reizi.

Sabiedriskas nozīmes struktūra var atjaunot 
šo saistību veikšanas laiku līdz maksimāli 
14 secīgiem gadiem, ar nosacījumu, ka 
atjaunošanas pamatā ir revīzijas 
komitejas priekšlikums, kas apstiprināts 
ikgadējā pilnsapulcē.

Or. en

Pamatojums

Noteicošais faktors ir nevis revīzijas saistību atjaunošanas gadījumu skaits, bet gan tas, cik 
gadus kopumā ilgušas revīzijas attiecības starp revidentu un revidējamo struktūru. Šādi tiek 
dota iespēja revīzijas saistības atjaunot, piemēram, reizi gadā, pēc tam, kad apritējis 
sākotnējais 3 gadu termiņš. Pagarināt maksimālo laikposmu no 6 līdz 14 gadiem ir ierosināts 
tādēļ, ka jaunajiem revidentiem varētu būt nepieciešams zināms laiks, lai iepazītos ar jauno 
revidējamo struktūru. Turklāt grozījums nostiprina ieinteresēto personu tiesības.

Grozījums Nr. 152
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedriskas nozīmes struktūra var atjaunot 
šo saistību veikšanas laiku tikai vienu reizi.

Sabiedriskas nozīmes struktūra var atjaunot 
revīzijas saistību veikšanas laiku, ja 
atjaunošanas pamatā ir revīzijas 
komitejas priekšlikums, kas apstiprināts 
ikgadējā pilnsapulcē.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nostiprina principu par ieinteresēto personu tiesībām un izvēles brīvību attiecībā 
uz revidentu izvēli.

Grozījums Nr. 153
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedriskas nozīmes struktūra var atjaunot 
šo saistību veikšanas laiku tikai vienu reizi.

Sabiedriskas nozīmes struktūra var atjaunot 
šo saistību veikšanas laiku, pamatojoties 
uz revīzijas komitejas vai līdzīgas 
struktūras priekšlikumu, kas apstiprināts 
ikgadējā pilnsapulcē.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedriskas nozīmes struktūra var 
atjaunot šo saistību veikšanas laiku tikai 
vienu reizi.

Saistību veikšanas laiku var atjaunot.
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Or. fr

Grozījums Nr. 155
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais abu saistību periods kopā 
nepārsniedz 6 gadus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 156
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais abu saistību periods kopā 
nepārsniedz 6 gadus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrota obligātā prasība nomainīt revīzijas uzņēmumu, tā vietā pastiprinot revīzijas 
komitejas veikto uzraudzību un paredzot partneru nomaiņu, kā noteikts 
Direktīvā 2006/43/EK.

Grozījums Nr. 157
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais abu saistību periods kopā 
nepārsniedz 6 gadus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Teksts iekļauts panta iepriekšējā daļā.

Grozījums Nr. 158
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais abu saistību periods kopā 
nepārsniedz 6 gadus.

Dalībvalstis minēto laikposmu var 
pagarināt, tā palielinot pilnvarotā 
revidenta vai revīzijas uzņēmuma 
neatkarību.

Or. fr

Grozījums Nr. 159
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 6 gadu nepārtrauktā saistību periodā ir 
nozīmēti divi pilnvarotie revidenti vai 
revīzijas uzņēmumi, tad katra pilnvarotā 
revidenta vai revīzijas uzņēmuma 
maksimālais saistību ilgums nedrīkst 
pārsniegt 9 gadus.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 160
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 6 gadu nepārtrauktā saistību periodā ir 
nozīmēti divi pilnvarotie revidenti vai 
revīzijas uzņēmumi, tad katra pilnvarotā 
revidenta vai revīzijas uzņēmuma 
maksimālais saistību ilgums nedrīkst 
pārsniegt 9 gadus.

Ja 4 gadu nepārtrauktā saistību periodā ir 
nozīmēti divi pilnvarotie revidenti vai 
revīzijas uzņēmumi, tad katra pilnvarotā 
revidenta vai revīzijas uzņēmuma 
maksimālais saistību ilgums nedrīkst 
pārsniegt 6 gadus.

Or. ro

Grozījums Nr. 161
Franck Proust

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 6 gadu nepārtrauktā saistību periodā ir 
nozīmēti divi pilnvarotie revidenti vai 
revīzijas uzņēmumi, tad katra pilnvarotā 
revidenta vai revīzijas uzņēmuma 
maksimālais saistību ilgums nedrīkst 
pārsniegt 9 gadus.

Ja 6 gadu nepārtrauktā saistību periodā ir 
nozīmēti vismaz divi pilnvarotie revidenti 
vai revīzijas uzņēmumi, tad katra 
pilnvarotā revidenta vai revīzijas 
uzņēmuma maksimālais saistību ilgums 
nedrīkst pārsniegt 9 gadus.

Or. fr

Grozījums Nr. 162
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc 1. punktā minētā saistību 
maksimālā perioda beigām pilnvarotais 
revidents vai revīzijas uzņēmums vai 
jebkurš viņa tīkla biedrs visā Savienībā, 
attiecīgā gadījumā neveic obligāto revīziju 
šajā sabiedriskas nozīmes struktūrā 
vismaz četrus gadus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 163
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc 1. punktā minētā saistību 
maksimālā perioda beigām pilnvarotais 
revidents vai revīzijas uzņēmums vai 
jebkurš viņa tīkla biedrs visā Savienībā, 
attiecīgā gadījumā neveic obligāto revīziju 
šajā sabiedriskas nozīmes struktūrā 
vismaz četrus gadus.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 164
Pavel Poc

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc 1. punktā minētā saistību 
maksimālā perioda beigām pilnvarotais 
revidents vai revīzijas uzņēmums vai 
jebkurš viņa tīkla biedrs visā Savienībā, 
attiecīgā gadījumā neveic obligāto revīziju 

svītrots
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šajā sabiedriskas nozīmes struktūrā 
vismaz četrus gadus.

Or. en

Pamatojums

Noteikums par četru gadu laikposmu, kurā revidentam nav atļauts veikt revīziju attiecīgajā 
struktūrā, kļūst lieks, ja tiek svītrota prasība par pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma 
nomaiņu.

Grozījums Nr. 165
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, 
izņēmuma gadījumā sabiedriskas nozīmes 
struktūra var lūgt 35. panta 1. punktā 
minētajai kompetentajai iestādei piešķirt 
pagarinājumu, lai vēlreiz ieceltu attiecīgo 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu papildu saistību veikšanai. 
Gadījumā, ja ir nozīmēti divi pilnvarotie 
revidenti vai revīzijas uzņēmumi, šis 
trešais saistību periods nedrīkst pārsniegt 
trīs gadus. Gadījumā, ja ir nozīmēts viens 
pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums, šis trešais saistību periods 
nepārsniedz divus gadus.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 166
Franck Proust

Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, 
izņēmuma gadījumā sabiedriskas nozīmes 
struktūra var lūgt 35. panta 1. punktā 
minētajai kompetentajai iestādei piešķirt 
pagarinājumu, lai vēlreiz ieceltu attiecīgo 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu papildu saistību veikšanai. 
Gadījumā, ja ir nozīmēti divi pilnvarotie 
revidenti vai revīzijas uzņēmumi, šis 
trešais saistību periods nedrīkst pārsniegt 
trīs gadus. Gadījumā, ja ir nozīmēts viens 
pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums, šis trešais saistību periods 
nepārsniedz divus gadus.

3. Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, 
izņēmuma gadījumā sabiedriskas nozīmes 
struktūra var lūgt 35. panta 1. punktā 
minētajai kompetentajai iestādei piešķirt 
pagarinājumu, lai vēlreiz ieceltu attiecīgo 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu papildu saistību veikšanai. 
Gadījumā, ja ir nozīmēti vismaz divi 
pilnvarotie revidenti vai revīzijas 
uzņēmumi, šis trešais saistību periods 
nedrīkst pārsniegt trīs gadus. Gadījumā, ja 
ir nozīmēts viens pilnvarotais revidents vai 
revīzijas uzņēmums, šis trešais saistību 
periods nepārsniedz divus gadus.

Or. fr

Grozījums Nr. 167
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Galvenais(-ie) revīzijas partneris(-i), kas 
ir atbildīgs(-i) par obligātās revīzijas 
veikšanu, beidz savu dalību obligātās 
revīzijas veikšanā revidētajā struktūrā, kad 
ir pagājuši septiņi gadi no tā iecelšanas 
dienas. Viņš (viņi) var atkal piedalīties 
attiecīgās revidētās struktūras obligātajā 
revīzijā, kad ir pagājuši vismaz trīs gadi.

(4) Galvenais(-ie) revīzijas partneris(-i), 
kas ir atbildīgs(-i) par obligātās revīzijas 
veikšanu, beidz savu dalību obligātās 
revīzijas veikšanā revidētajā struktūrā, kad 
ir pagājuši pieci gadi no tā iecelšanas 
dienas. Viņš (viņi) var atkal piedalīties 
attiecīgās revidētās struktūras obligātajā 
revīzijā, kad ir pagājuši vismaz trīs gadi.

Or. ro

Grozījums Nr. 168
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums izveido atbilstošu pakāpeniskās 
rotācijas mehānismu darbiniekiem, kas 
visilgāk veic obligāto revīziju, tostarp 
vismaz personām, kas ir reģistrētas kā 
pilnvarotie revidenti. Pakāpeniskās 
rotācijas mehānismu veic pa posmiem, 
ņemot vērā atsevišķu personu, nevis 
veselas komandas nostrādāto laiku. 
Mehānisms ir proporcionāls pilnvarotā 
revidenta vai revīzijas uzņēmuma darbības 
mērogam un apjomam.

Pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums izveido atbilstošu pakāpeniskās 
rotācijas mehānismu darbiniekiem, kas 
visilgāk veic obligāto revīziju, tostarp 
vismaz personām, kas ir reģistrētas kā 
pilnvarotie revidenti. Pakāpeniskās 
rotācijas mehānismu veic pa posmiem, 
ņemot vērā atsevišķu personu, nevis 
veselas revīzijas komandas nostrādāto 
laiku. Mehānisms ir proporcionāls 
pilnvarotā revidenta vai revīzijas 
uzņēmuma darbības mērogam un 
apjomam.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
33. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu aizstāj ar citu pilnvaroto 
revidentu vai revīzijas uzņēmumu, bijušais 
pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums jaunajam pilnvarotajam 
revidentam vai revīzijas uzņēmumam 
nodod pārtveres dokumentu. Šajā 
dokumentā ir ietverta atbilstošā 
informācija par revidēto struktūru, kas 
var būt vajadzīga, lai saprastu revidētās 
struktūras uzņēmējdarbības raksturu un 
iekšējo organizāciju un nodrošinātu 
obligātās revīzijas nepārtrauktību un 
salīdzināmību ar iepriekšējos gados 
veiktajām revīzijām.

5. Ja pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu aizstāj ar citu pilnvaroto 
revidentu vai revīzijas uzņēmumu, bijušais 
pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums jaunajam pilnvarotajam 
revidentam vai revīzijas uzņēmumam 
sniedz likumā noteikto un 
Direktīvas 2006/43/EK 23. panta 
3. punktā prasīto informāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 170
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
33. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bijušais pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums jaunajam pilnvarotajam 
revidentam vai revīzijas uzņēmumam
nodrošina piekļuvi arī 23. pantā minētajiem 
iepriekšējo gadu papildu ziņojumiem 
revīzijas komitejai un jebkādai 
informācijai, kas pārsūtīta kompetentajām 
iestādēm saskaņā ar 25. un 27. pantu.

Bijušais pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums jaunajiem pilnvarotajiem 
revidentiem vai revīzijas uzņēmumiem
nodrošina piekļuvi arī 23. pantā minētajiem 
iepriekšējo gadu papildu ziņojumiem 
revīzijas komitejai un jebkādai 
informācijai, kas pārsūtīta kompetentajām 
iestādēm saskaņā ar 25. un 27. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
33. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. EVTI izveido regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai precizētu 
tehniskās prasības attiecībā uz 6. punktā 
minētā pārtveres dokumenta saturu.

svītrots

Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt 
6. punktā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10. pantu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2006/43/EK 23. panta 3. punkta teksts par pilnvarotajiem revidentiem ir 
vispusīgāks un ir apliecinājis darbību praksē. Turklāt jauno revidentu pienākumi attiecībā uz 
iepriekšējo revidentu darbu jau ir noteikti starptautiskajos standartos.
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Grozījums Nr. 172
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
33. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. EVTI izveido regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai precizētu 
tehniskās prasības attiecībā uz 6. punktā 
minētā pārtveres dokumenta saturu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 173
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
33. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt 
6. punktā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 174
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Revīzijas komiteja, viens vai vairāki 
akcionāri un 35. panta 1. un 2. punktā 
minētās kompetentās iestādes var iesniegt 
prasību valsts tiesā par pilnvarotā(-o) 
revidenta(-u) vai revīzijas uzņēmuma(-u) 
atstādināšanu, ja tam ir pienācīgs 

2. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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pamatojums.

Or. fr

Grozījums Nr. 175
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts norīko kompetento 
iestādi, kas ir atbildīga par šajā regulā 
minēto uzdevumu veikšanu un šīs regulas 
noteikumu piemērošanas nodrošināšanu.

1. Tiek izveidota Eiropas Revīzijas 
uzraudzības iestāde (ERUI), kas ir 
atbildīga par šajā regulā minēto uzdevumu 
veikšanu un šīs regulas noteikumu 
piemērošanas nodrošināšanu. Minētā 
iestāde ir neatkarīga un darbojas Eiropas 
Komisijas paspārnē.

Or. fr

Grozījums Nr. 176
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde ir viena no šīm 
iestādēm:

Iestāde apvieno un uzrauga šādas 
kompetentās iestādes:

Or. fr

Grozījums Nr. 177
Jean-Pierre Audy
Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
var izlemt visu atbildību, lai nodrošinātu 
šīs regulas III sadaļā minēto noteikumu 
kopumā vai to daļas piemērošanu, uzticēt 
attiecīgi kompetentajām iestādēm, kas 
minētas:

2. Kompetentās iestādes, kas minētas:

Or. fr

Grozījums Nr. 178
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ir norīkota vairāk nekā viena 
kompetentā iestāde atbilstīgi 1. un 
2. punktam, skaidri nosaka konkrētu 
uzdevumu piešķiršanu šīm iestādēm.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 179
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentajām iestādēm ir personāls ar 
atbilstošām spējām un zināšanām un 
atbilstoši resursi, lai veiktu šajā regulā 
minētos uzdevumus.

5. Eiropas Revīzijas uzraudzības iestādei
ir personāls ar atbilstošām spējām un 
zināšanām un atbilstoši resursi, lai veiktu 
šajā regulā minētos uzdevumus. Minētos 
resursus iegūst no pilnvarotajiem 
revidentiem vai revīzijas uzņēmumiem, 
kuri veic revīzijas sabiedriskas nozīmes 
struktūrās; viens no resursu ieguves 
veidiem var būt obligātu iemaksu 
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iekasēšana, to apmēru nosakot 
proporcionāli šo uzņēmumu darba 
apjomam sabiedriskas nozīmes struktūrās.

Or. fr

Grozījums Nr. 180
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
35. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis informē cita citu, EBI, 
EAAPI un EVTI saskaņā ar attiecīgajiem 
noteikumiem Regulā (ES) Nr. 1093/2010, 
Regulā (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) 
Nr. 1095/2010 un Komisiju par 
kompetento iestāžu iecelšanu šīs regulas 
mērķiem.

svītrots

EVTI apkopo šo informāciju un publicē 
to.

Or. fr

Grozījums Nr. 181
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes un jebkura iestāde, 
kurai 35. panta 1. punktā minētā 
kompetentā iestāde ir deleģējusi 
uzdevumus, ir neatkarīga no pilnvarotajiem 
revidentiem un revīzijas uzņēmumiem.

Eiropas Revīzijas uzraudzības iestāde, 
kompetentās iestādes un jebkura iestāde, 
kurai 35. panta 1. punktā minētā 
kompetentā iestāde ir deleģējusi 
uzdevumus, ir neatkarīga no pilnvarotajiem 
revidentiem un revīzijas uzņēmumiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 182
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākumu ievērot dienesta noslēpumu 
piemēro visām personām, kas strādā vai ir 
strādājušas kompetentajās iestādēs vai 
jebkurā iestādē, kurai 35. panta 1. punktā 
minētā kompetentā iestāde ir deleģējusi 
uzdevumus, arī speciālistiem, ar ko šīs 
iestādes slēguas līgumus. Informāciju, uz 
ko attiecas dienesta noslēpums, nedrīkst 
izpaust nevienai citai personai vai iestādei, 
izņemot gadījumus, kad to paredz šīs 
regulas saistības vai attiecīgās dalībvalsts 
normatīvie vai administratīvie akti.

Pienākumu ievērot dienesta noslēpumu 
piemēro visām personām, kas strādā vai ir 
strādājušas Eiropas Revīzijas uzraudzības 
iestādē, kompetentajās iestādēs vai jebkurā 
iestādē, kurai 35. panta 1. punktā minētā 
kompetentā iestāde ir deleģējusi 
uzdevumus, arī speciālistiem, ar ko šīs 
iestādes slēgušas līgumus. Informāciju, uz 
ko attiecas dienesta noslēpums, nedrīkst 
izpaust nevienai citai personai vai iestādei, 
izņemot gadījumus, kad to paredz šīs 
regulas saistības vai attiecīgās dalībvalsts 
normatīvie vai administratīvie akti.

Or. fr

Grozījums Nr. 183
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
38. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetento iestāžu pilnvaras Eiropas Revīzijas uzraudzības iestādes 
pilnvaras

Or. fr

Grozījums Nr. 184
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 40. un 41. pantu, veicot savus 
uzdevumus saskaņā ar šo regulu, 
kompetentās iestādes vai jebkuras citas 
valsts iestādes dalībvalstī nedrīkst ietekmēt 
revīzijas ziņojumu saturu.

1. Neskarot 40. un 41. pantu, veicot savus 
uzdevumus saskaņā ar šo regulu, nedz 
Eiropas Revīzijas uzraudzības iestāde, 
nedz kompetentās iestādes, nedz jebkuras 
citas valsts iestādes dalībvalstī nedrīkst 
ietekmēt revīzijas ziņojumu saturu.

Or. fr

Grozījums Nr. 185
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai veiktu savus uzdevumus saskaņā ar 
šo regulu, kompetentajām iestādēm 
atbilstīgi valsts tiesību aktiem ir visas 
uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas 
ir nepieciešamas to funkciju izpildei. Tās
savas pilnvaras īsteno kādā no še turpmāk 
minētajiem veidiem:

2. Lai veiktu savus uzdevumus saskaņā ar 
šo regulu, Eiropas Revīzijas uzraudzības 
iestādei ir visas uzraudzības un 
izmeklēšanas pilnvaras, kas ir 
nepieciešamas tās funkciju izpildei. Tā
savas pilnvaras īsteno kādā no še turpmāk 
minētajiem veidiem:

Or. fr

Grozījums Nr. 186
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
38. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai veiktu savus uzdevumus saskaņā ar 
šo regulu, kompetentajām iestādēm 
atbilstīgi valstu tiesību aktiem, veicot 
uzraudzību, ir turpmāk minētās pilnvaras:

3. Lai veiktu savus uzdevumus saskaņā ar 
šo regulu, Eiropas Revīzijas uzraudzības 
iestādei, veicot uzraudzību, ir turpmāk 
minētās pilnvaras:

Or. fr
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Grozījums Nr. 187
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
38. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes var īstenot šā punkta 
pirmajā daļā minētās pilnvaras tikai 
attiecībā uz pilnvarotajiem revidentiem un 
revīzijas uzņēmumiem, kas veic obligāto 
revīziju sabiedriskas nozīmes struktūrās, 
personām, kas iesaistītas to pilnvaroto 
revidentu un revīzijas uzņēmumu darbībās, 
kuras veic obligātās revīzijas sabiedriskas 
nozīmes struktūrās, revidētajām 
struktūrām, to saistītajiem uzņēmumiem un 
saistītajām trešajām personām, trešajām 
personām, kurām pilnvarotie revidenti un 
revīzijas uzņēmumi, kas veic obligāto 
revīziju sabiedriskas nozīmes struktūrās, ir
deleģējuši konkrētas funkcijas vai darbības, 
un personām, kas ir citādi saistītas ar 
pilnvarotajiem revidentiem un revīzijas 
uzņēmumiem, kas veic obligāto revīziju 
sabiedriskas nozīmes struktūrās.

Eiropas Revīzijas uzraudzības iestāde var 
īstenot šā punkta pirmajā daļā minētās 
pilnvaras tikai attiecībā uz pilnvarotajiem 
revidentiem un revīzijas uzņēmumiem, kas 
veic obligāto revīziju sabiedriskas nozīmes 
struktūrās, personām, kas iesaistītas to 
pilnvaroto revidentu un revīzijas 
uzņēmumu darbībās, kuras veic obligātās 
revīzijas sabiedriskas nozīmes struktūrās, 
revidētajām struktūrām, to saistītajiem 
uzņēmumiem un saistītajām trešajām 
personām, trešajām personām, kurām 
pilnvarotie revidenti un revīzijas 
uzņēmumi, kas veic obligāto revīziju 
sabiedriskas nozīmes struktūrās, ir 
deleģējuši konkrētas funkcijas vai darbības, 
un personām, kas ir citādi saistītas ar 
pilnvarotajiem revidentiem un revīzijas 
uzņēmumiem, kas veic obligāto revīziju 
sabiedriskas nozīmes struktūrās. Iestāde 
īpaši pievēršas starptautisku pilnvaroto 
revidentu un revīzijas uzņēmumu 
uzraudzībai.

Or. fr

Pamatojums

Lai pārbaudītu starptautiskus uzņēmumus, kas strādā ar sabiedriskas nozīmes struktūrām, ir 
ļoti svarīgi izveidot neatkarīgu Eiropas iestādi, kura veiktu starptautiska mēroga revīziju 
uzraudzību.

Grozījums Nr. 188
Franck Proust
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Regulas priekšlikums
46. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI ajā nolūkā izveido pastāvīgu iekšējo 
komiteju saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 41. pantu. Šīs iekšējās 
komitejas sastāvā ir vismaz šīs regulas 
35. panta 1. punktā minētās kompetentās 
iestādes. Kompetentās iestādes, kas 
minētas Direktīvas 2006/43/EK 32. pantā, 
tiek uzaicinātas piedalīties šīs iekšējās 
komitejas sanāksmēs, kas attiecas uz 
jautājumiem, kas saistīti ar pilnvaroto 
revidentu un revīzijas uzņēmumu 
apstiprināšanu un reģistrēšanu, un 
attiecībām ar trešām valstīm, ciktāl tās skar 
obligāto revīziju sabiedriskas nozīmes 
struktūrās.

EVTI saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 41. pantu izveido pastāvīgu 
iekšējo komiteju un deleģē tai 
pienākumus un ar pirmajā daļā minēto 
pienākumu izpildi saistīto lēmumu 
pieņemšanu. Šīs iekšējās komitejas sastāvā 
ir vismaz šīs regulas 35. panta 1. punktā 
minētās kompetentās iestādes. 
Kompetentās iestādes, kas minētas 
Direktīvas 2006/43/EK 32. pantā, tiek 
uzaicinātas piedalīties šīs iekšējās 
komitejas sanāksmēs, kas attiecas uz 
jautājumiem, kas saistīti ar pilnvaroto 
revidentu un revīzijas uzņēmumu 
apstiprināšanu un reģistrēšanu, un 
attiecībām ar trešām valstīm, ciktāl tās skar 
obligāto revīziju sabiedriskas nozīmes 
struktūrās.

Or. fr

Grozījums Nr. 189
Franck Proust

Regulas priekšlikums
46. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Līdz X X 20XX [sešus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā] Komisija, 
pamatojoties uz EVTI sagatavotajiem 
ziņojumiem un citu būtisku informāciju, 
iesniedz novērtējuma ziņojumu par visiem 
šajā pantā uzskaitītajiem EVTI 
uzticētajiem pienākumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 190
Jaroslav Paška
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Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izveido noteikumus par 
administratīvajām sankcijām un 
pasākumiem, ko piemēro gadījumos, kad ir 
pārkāpti šīs regulas noteikumi, kas norādīti 
pielikumā, attiecībā uz personām, kas ir 
atbildīgas par šiem pārkāpumiem, un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka šīs sankcijas un pasākumi 
tiek piemēroti. Paredzētajām sankcijām un 
pasākumiem jābūt efektīviem, samērīgiem 
un preventīviem.

1. Dalībvalstis izveido noteikumus par 
administratīvajām sankcijām un 
pasākumiem, ko piemēro gadījumos, kad ir 
pārkāpti šīs regulas noteikumi, un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka šīs sankcijas un pasākumi 
tiek piemēroti. Paredzētajām sankcijām un 
pasākumiem jābūt efektīviem, samērīgiem 
un preventīviem.

Or. en

Pamatojums

Sistēma, kas paredz pārkāpumu sarakstu, ir pārmērīgi preskriptīva, un nav skaidrs, kā minēto 
sarakstu iespējams savienot ar dalībvalstīs spēkā esošiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 191
Jaroslav Paška

Regulas priekšlikums
61. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis, ievērojot valstī spēkā 
esošos noteikumus, nodrošina, ka pret 
juridiskām vai fiziskām personām, kas 
pārkāpj šīs regulas noteikumus, var vērst 
atbilstīgus administratīvos pasākumus vai 
piemērot administratīvas sankcijas. Šajos 
pasākumos un sankcijās ir paredzētas 
kompetento iestāžu pilnvaras noteikt 
vismaz šādus administratīvos pasākumus 
un sankcijas:
(a) izdot rīkojumu, ar ko personai, kas 
atbildīga par pārkāpumu, prasa pārtraukt 
šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības 
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atkārtošanas; un
(b) uzlikt samērīgus, pietiekami efektīvus 
un preventīvus administratīvos sodus.

Or. en

Pamatojums

Šī ir mazāk preskriptīva un samērīgāka pieeja administratīvajām sankcijām, kura pēc savas 
būtības atbilst noteikumiem par sankcijām dažās citās Eiropas jurisdikcijās un kuru var labāk 
savienot ar dalībvalstīs spēkā esošajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 192
Jaroslav Paška

Regulas priekšlikums
62. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo pantu piemēro tiem šīs regulas 
noteikumu pārkāpumiem, kas uzskaitīti 
pielikumā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteikt piemērotas sankcijas atbilstīgi dalībvalstīs pastāvošajai administratīvo sankciju un 
kriminālsankciju piemērošanas kārtībai ir dalībvalstu ziņā. Turklāt šis sankciju uzskaitījums 
ir nesamērīgs.

Grozījums Nr. 193
Jaroslav Paška

Regulas priekšlikums
62. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. [...] svītrots

Or. en
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Pamatojums

Minētās sankcijas ir neproporcionālas obligātās revīzijas funkcijai. Vispārējie efektīvu 
sankciju principi jau ir noteikti 61. pantā.

Grozījums Nr. 194
Jaroslav Paška

Regulas priekšlikums
62. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var piešķirt kompetentajām 
iestādēm citas pilnvaras piemērot 
sankcijas papildus 2. punktā minētajām 
un var noteikt augstāku administratīvo 
finansiālo sankciju līmeni par tajā pašā 
punktā minēto sankciju līmeni.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Minētās sankcijas ir neproporcionālas obligātās revīzijas funkcijai. Vispārējie efektīvu 
sankciju principi jau ir noteikti 61. pantā.


