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Poprawka 97
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Świadczenie przez biegłych 
rewidentów, firmy audytorskie lub 
członków ich sieci usług innych niż usługi 
badania ustawowego na rzecz jednostek 
badanych może zagrozić ich niezależności.
Właściwe jest zatem wymaganie od 
biegłego rewidenta, firmy audytorskiej i 
członków ich sieci, aby nie świadczyli 
usług niezwiązanych z badaniem na rzecz 
badanych przez siebie jednostek.
Świadczenie usług niezwiązanych z 
badaniem przez firmę audytorską na rzecz 
spółki uniemożliwiłoby danej firmie 
audytorskiej przeprowadzanie badania 
ustawowego tej spółki, ograniczając liczbę 
firm audytorskich dostępnych do 
przeprowadzania badań ustawowych, w 
szczególności w odniesieniu do badań 
dużych jednostek interesu publicznego, 
gdzie występuje koncentracja rynku. W 
efekcie, aby zapewnić dostępność 
minimalnej liczby firm audytorskich do 
świadczenia usług biegłych rewidentów na 
rzecz dużych jednostek interesu 
publicznego, właściwe jest ustanowienie 
wymogu, aby firmy audytorskie o 
znaczącej wielkości skoncentrowały swoją 
działalność zawodową na przeprowadzaniu 
badań ustawowych i nie mogły świadczyć 
innych usług niezwiązanych ze swoją 
funkcją w zakresie badań ustawowych, 
takich jak konsulting czy usługi doradcze.

(11) Świadczenie przez biegłych 
rewidentów, firmy audytorskie lub 
członków ich sieci usług innych niż usługi 
badania ustawowego na rzecz jednostek 
badanych może zagrozić ich niezależności.
Właściwe jest zatem wymaganie od 
biegłego rewidenta, firmy audytorskiej 
i członków ich sieci, aby nie świadczyli 
usług niezwiązanych z badaniem na rzecz 
badanych przez siebie jednostek.
Świadczenie usług niezwiązanych 
z badaniem przez firmę audytorską na 
rzecz spółki uniemożliwiłoby danej firmie 
audytorskiej przeprowadzanie badania 
ustawowego tej spółki, ograniczając liczbę 
firm audytorskich dostępnych do 
przeprowadzania badań ustawowych, 
w szczególności w odniesieniu do badań 
dużych jednostek interesu publicznego, 
gdzie występuje koncentracja rynku.
W efekcie, aby zapewnić dostępność 
minimalnej liczby firm audytorskich do 
świadczenia usług biegłych rewidentów na 
rzecz dużych jednostek interesu 
publicznego, właściwe jest ustanowienie 
wymogu, aby firmy audytorskie 
o znaczącej wielkości bądź skoncentrowały 
swoją działalność zawodową na 
przeprowadzaniu badań ustawowych i nie 
mogły świadczyć innych usług 
niezwiązanych ze swoją funkcją w zakresie 
badań ustawowych, takich jak konsulting 
czy usługi doradcze, bądź we współpracy 
z innymi firmami audytorskimi prowadziły 
badania połączone, jeśli pragną w 
dalszym ciągu rozszerzać swą działalność 
biznesową.
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Poprawka 98
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wyniki badania ustawowego należy 
przedstawiać zainteresowanym stronom w 
sprawozdaniu z badania. Dla zwiększenia 
zaufania zainteresowanych stron do 
sprawozdań finansowych jednostki badanej 
szczególne ważne jest, aby sprawozdanie z 
badania było ugruntowane i solidnie 
uzasadnione, a jego treść została 
poszerzona w sposób umożliwiający 
uwzględnienie dodatkowych informacji 
dotyczących przeprowadzonego badania.
W szczególności sprawozdanie z badania 
powinno zawierać dostateczne informacje 
na temat metodyki zastosowanej w 
badaniu, a zwłaszcza wskazywać, jaka 
część bilansu została bezpośrednio 
sprawdzona i jaka część badania została 
oparta na testowaniu systemu i zgodności z 
przepisami, informacje na temat poziomów 
istotności zastosowanych przy 
przeprowadzaniu badania, kluczowych 
obszarów powodujących ryzyko powstania 
istotnych zniekształceń rocznych i 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, informacje, czy badanie 
ustawowe miało na celu wykrycie nadużyć 
oraz, w przypadku opinii z zastrzeżeniami 
lub opinii negatywnej bądź odmowy 
wyrażenia opinii – informacje na temat 
powodów takiej decyzji.

(19) Wyniki badania ustawowego należy 
przedstawiać zainteresowanym stronom w 
sprawozdaniu z badania. Dla zwiększenia 
zaufania zainteresowanych stron do 
sprawozdań finansowych jednostki badanej 
szczególne ważne jest, aby sprawozdanie z 
badania było ugruntowane i solidnie 
uzasadnione, a jego treść została 
poszerzona w sposób umożliwiający 
uwzględnienie dodatkowych informacji o 
badanej jednostce dotyczących 
przeprowadzonego badania. W 
szczególności sprawozdanie z badania 
powinno zawierać dostateczne informacje 
na temat metodyki zastosowanej w 
badaniu, a zwłaszcza wskazywać, jaka 
część bilansu została bezpośrednio 
sprawdzona i jaka część badania została 
oparta na testowaniu systemu i zgodności z 
przepisami, informacje na temat poziomów 
istotności zastosowanych przy 
przeprowadzaniu badania, kluczowych 
obszarów powodujących ryzyko powstania 
istotnych zniekształceń rocznych i 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, informacje, czy badanie 
ustawowe miało na celu wykrycie nadużyć 
oraz, w przypadku opinii z zastrzeżeniami 
lub opinii negatywnej bądź odmowy 
wyrażenia opinii – informacje na temat 
powodów takiej decyzji.

Or. lv
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Poprawka 99
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Wartość badania ustawowego dla 
jednostki badanej zostałaby szczególnie 
zwiększona, gdyby wzmocniona została 
komunikacja między biegłym rewidentem 
lub firmą audytorską z jednej strony, a 
komitetem ds. audytu z drugiej strony. 
Oprócz regularnego dialogu w trakcie 
przeprowadzania badania ustawowego 
ważne jest, aby biegły rewident lub firma 
audytorska składali komitetowi ds. audytu 
dodatkowe i bardziej szczegółowe 
sprawozdanie na temat wyników badania 
ustawowego. Powinna istnieć możliwość 
udostępniania takich dodatkowych 
szczegółowych sprawozdań organom 
nadzoru nad jednostkami interesu 
publicznego, bez podawania ich do 
wiadomości publicznej.

(20) Wartość badania ustawowego dla 
jednostki badanej zostałaby szczególnie 
zwiększona, gdyby wzmocniona została 
komunikacja między biegłym rewidentem 
lub firmą audytorską z jednej strony, a 
komitetem ds. audytu z drugiej strony. 
Przyczyniłoby się to do większej 
przejrzystości, większej odpowiedzialności 
i etyki zawodowej. Oprócz regularnego 
dialogu w trakcie przeprowadzania badania 
ustawowego ważne jest, aby biegły 
rewident lub firma audytorska składali 
komitetowi ds. audytu dodatkowe 
i bardziej szczegółowe sprawozdanie na 
temat wyników badania ustawowego. 
Powinna istnieć możliwość udostępniania 
takich dodatkowych szczegółowych 
sprawozdań organom nadzoru nad 
jednostkami interesu publicznego, bez 
podawania ich do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 100
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Wartość badania ustawowego dla 
jednostki badanej zostałaby szczególnie 
zwiększona, gdyby wzmocniona została 
komunikacja między biegłym rewidentem 
lub firmą audytorską z jednej strony, a 
komitetem ds. audytu z drugiej strony.
Oprócz regularnego dialogu w trakcie 

(20) Wartość badania ustawowego dla 
jednostki badanej zostałaby szczególnie 
zwiększona, gdyby wzmocniona została 
komunikacja między biegłym rewidentem 
lub firmą audytorską z jednej strony, a 
komitetem ds. audytu z drugiej strony. 
Oprócz regularnego dialogu w trakcie 
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przeprowadzania badania ustawowego 
ważne jest, aby biegły rewident lub firma 
audytorska składali komitetowi ds. audytu 
dodatkowe i bardziej szczegółowe 
sprawozdanie na temat wyników badania 
ustawowego. Powinna istnieć możliwość 
udostępniania takich dodatkowych 
szczegółowych sprawozdań organom 
nadzoru nad jednostkami interesu 
publicznego, bez podawania ich do 
wiadomości publicznej.

przeprowadzania badania ustawowego 
ważne jest, aby biegły rewident lub firma 
audytorska składali komitetowi ds. audytu 
dodatkowe i bardziej szczegółowe 
sprawozdanie na temat wyników badania 
ustawowego. Powinna istnieć możliwość 
udostępniania takich dodatkowych 
szczegółowych sprawozdań organom 
nadzoru nad jednostkami interesu 
publicznego i w miarę możliwości 
podawania ich do wiadomości publicznej, 
o ile nie narusza to tajemnic handlowych 
przedsiębiorstwa.

Or. lv

Poprawka 101
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ważne jest również wzmocnienie roli 
komitetu ds. audytu w wyborze nowego 
biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, 
co sprzyja bardziej świadomemu 
podejmowaniu decyzji przez walne 
zgromadzenie akcjonariuszy, wspólników 
lub członków jednostki badanej. Z tego 
względu przy przedstawianiu wniosku na 
walnym zgromadzeniu rada (nadzorcza) 
powinna wyjaśnić, czy postępuje zgodnie z 
zaleceniem komitetu ds. audytu i podać 
powody ewentualnego odejścia od tego 
zalecenia. Zalecenie komitetu ds. audytu 
powinno zawierać przynajmniej dwie 
możliwości realizacji zlecenia na 
przeprowadzenie badania oraz należycie 
uzasadnioną preferencję w stosunku do 
jednej z nich, tak aby walne zgromadzenie 
mogło dokonać rzeczywistego wyboru. W 
celu przedstawienia uczciwego i 
odpowiedniego uzasadnienia dla swojego 
zalecenia, komitet ds. audytu powinien 
posłużyć się wynikami obowiązkowej 
procedury wyboru zorganizowanej przez 

(24) Ważne jest również wzmocnienie roli 
komitetu ds. audytu w wyborze nowego 
biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, 
co sprzyja bardziej świadomemu 
podejmowaniu decyzji przez walne 
zgromadzenie akcjonariuszy, wspólników 
lub członków jednostki badanej. Z tego 
względu przy przedstawianiu wniosku na 
walnym zgromadzeniu rada (nadzorcza) 
powinna wyjaśnić, czy postępuje zgodnie 
z zaleceniem komitetu ds. audytu i podać 
powody ewentualnego odejścia od tego 
zalecenia. Powinna także podać powody 
jeśli proponuje przedłużyć zlecenie na 
przeprowadzenie badania w następstwie 
procedury przetargowej. Zalecenie 
komitetu ds. audytu powinno zawierać 
przynajmniej dwie możliwości realizacji 
zlecenia na przeprowadzenie badania, 
wszechstronną ocenę obu propozycji oraz 
należycie uzasadnioną preferencję 
w stosunku do jednej z nich, tak aby walne 
zgromadzenie mogło dokonać 
rzeczywistego wyboru. W celu 
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jednostkę badaną, za którą odpowiada 
komitet ds. audytu. W ramach tej 
procedury wyboru jednostka badana 
powinna zaprosić biegłych rewidentów lub
firmy audytorskie, w tym również 
mniejsze, do przedstawienia ofert na 
przeprowadzenie badania. Dokumentacja 
przetargowa powinna zawierać przejrzyste 
i niedyskryminujące kryteria wyboru 
stosowane do oceny ofert. Uwzględniając 
jednak fakt, że taka procedura wyboru
może pociągać za sobą nieproporcjonalne 
koszty dla spółek o niższej kapitalizacji 
rynkowej lub dla małych i średnich 
jednostek interesu publicznego ze względu 
na ich wielkość, właściwe jest zwolnienie 
takich jednostek z tego obowiązku.

przedstawienia uczciwego i odpowiedniego 
uzasadnienia dla swojego zalecenia, 
komitet ds. audytu powinien posłużyć się 
wynikami obowiązkowej procedury
przetargowej zorganizowanej przez 
jednostkę badaną, za którą odpowiada 
komitet ds. audytu. W ramach tej 
procedury przetargowej jednostka badana 
powinna opublikować zaproszenie 
skierowane do biegłych rewidentów lub
firm audytorskich do przedstawienia ofert 
na przeprowadzenie badania.
Dokumentacja przetargowa powinna 
zawierać przejrzyste i niedyskryminujące 
kryteria wyboru stosowane do oceny ofert.
Uwzględniając jednak fakt, że taka 
procedura przetargowa może pociągać za 
sobą nieproporcjonalne koszty dla spółek o 
niższej kapitalizacji rynkowej lub dla 
małych i średnich jednostek interesu 
publicznego ze względu na ich wielkość, 
właściwe jest zwolnienie takich jednostek 
z tego obowiązku.

Or. en

Poprawka 102
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ważne jest również wzmocnienie roli 
komitetu ds. audytu w wyborze nowego 
biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, 
co sprzyja bardziej świadomemu 
podejmowaniu decyzji przez walne 
zgromadzenie akcjonariuszy, wspólników 
lub członków jednostki badanej. Z tego 
względu przy przedstawianiu wniosku na 
walnym zgromadzeniu rada (nadzorcza) 
powinna wyjaśnić, czy postępuje zgodnie z 
zaleceniem komitetu ds. audytu i podać 
powody ewentualnego odejścia od tego 

(24) Ważne jest również wzmocnienie roli 
komitetu ds. audytu w wyborze nowego 
biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, 
co sprzyja bardziej świadomemu 
podejmowaniu decyzji przez walne 
zgromadzenie akcjonariuszy, wspólników 
lub członków jednostki badanej. Dzięki 
temu procedura wyboru zyskałaby na 
przejrzystości i wzrosłaby 
odpowiedzialność wobec akcjonariuszy. 
Z tego względu przy przedstawianiu 
wniosku na walnym zgromadzeniu rada
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zalecenia. Zalecenie komitetu ds. audytu 
powinno zawierać przynajmniej dwie 
możliwości realizacji zlecenia na 
przeprowadzenie badania oraz należycie 
uzasadnioną preferencję w stosunku do 
jednej z nich, tak aby walne zgromadzenie 
mogło dokonać rzeczywistego wyboru. W 
celu przedstawienia uczciwego i 
odpowiedniego uzasadnienia dla swojego 
zalecenia, komitet ds. audytu powinien 
posłużyć się wynikami obowiązkowej 
procedury wyboru zorganizowanej przez 
jednostkę badaną, za którą odpowiada 
komitet ds. audytu. W ramach tej 
procedury wyboru jednostka badana 
powinna zaprosić biegłych rewidentów lub 
firmy audytorskie, w tym również 
mniejsze, do przedstawienia ofert na 
przeprowadzenie badania. Dokumentacja 
przetargowa powinna zawierać przejrzyste 
i niedyskryminujące kryteria wyboru 
stosowane do oceny ofert. Uwzględniając 
jednak fakt, że taka procedura wyboru 
może pociągać za sobą nieproporcjonalne 
koszty dla spółek o niższej kapitalizacji 
rynkowej lub dla małych i średnich 
jednostek interesu publicznego ze względu 
na ich wielkość, właściwe jest zwolnienie 
takich jednostek z tego obowiązku.

(nadzorcza) powinna wyjaśnić, czy 
postępuje zgodnie z zaleceniem komitetu 
ds. audytu i podać powody ewentualnego 
odejścia od tego zalecenia. Zalecenie 
komitetu ds. audytu powinno zawierać 
przynajmniej dwie możliwości realizacji 
zlecenia na przeprowadzenie badania oraz 
należycie uzasadnioną preferencję 
w stosunku do jednej z nich, tak aby walne 
zgromadzenie mogło dokonać 
rzeczywistego wyboru. W celu 
przedstawienia uczciwego i odpowiedniego 
uzasadnienia dla swojego zalecenia, 
komitet ds. audytu powinien posłużyć się 
wynikami obowiązkowej procedury 
wyboru zorganizowanej przez jednostkę 
badaną, za którą odpowiada komitet ds. 
audytu. W ramach tej procedury wyboru 
jednostka badana powinna zaprosić 
biegłych rewidentów lub firmy 
audytorskie, w tym również mniejsze, do 
przedstawienia ofert na przeprowadzenie 
badania. Dokumentacja przetargowa 
powinna zawierać przejrzyste 
i niedyskryminujące kryteria wyboru 
stosowane do oceny ofert. Uwzględniając 
jednak fakt, że taka procedura wyboru 
może pociągać za sobą nieproporcjonalne 
koszty dla spółek o niższej kapitalizacji 
rynkowej lub dla małych i średnich 
jednostek interesu publicznego ze względu 
na ich wielkość, właściwe jest zwolnienie 
takich jednostek z tego obowiązku.

Or. en

Poprawka 103
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Dla przeciwdziałania zagrożeniu 
wynikającemu ze znajomości jednostki, a 

(27) Dla przeciwdziałania zagrożeniu 
wynikającemu ze znajomości jednostki, 
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tym samym dla wzmocnienia niezależności 
biegłych rewidentów i firm audytorskich, 
ważne jest ustanowienie maksymalnego 
czasu trwania zlecenia na prowadzenie 
badania dla biegłego rewidenta lub firmy 
audytorskiej w danej jednostce badanej. 
Należy również wprowadzić odpowiedni 
mechanizm stopniowej rotacji w 
odniesieniu do najwyższego rangą 
personelu uczestniczącego w badaniu 
ustawowym, w tym do kluczowych 
partnerów firmy audytorskiej 
przeprowadzających badanie ustawowe w 
imieniu firmy audytorskiej. Należy 
przewidzieć odpowiedni okres, przez który 
dany biegły rewident lub firma audytorska 
nie mogą przeprowadzać badania 
ustawowego tej samej jednostki. Dla 
zapewnienia płynnego przejścia 
dotychczasowy biegły rewident powinien 
przekazać nowemu biegłemu rewidentowi 
zbiór dokumentacji rewizyjnej 
zawierającej istotne informacje.

a tym samym dla wzmocnienia 
niezależności biegłych rewidentów i firm 
audytorskich, ważne jest ustanowienie 
odpowiedni mechanizm stopniowej rotacji 
w odniesieniu do najwyższego rangą 
personelu uczestniczącego w badaniu 
ustawowym, w tym do kluczowych 
partnerów firmy audytorskiej 
przeprowadzających badanie ustawowe 
w imieniu firmy audytorskiej

Or. en

Poprawka 104
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Dla przeciwdziałania zagrożeniu 
wynikającemu ze znajomości jednostki, a 
tym samym dla wzmocnienia niezależności 
biegłych rewidentów i firm audytorskich, 
ważne jest ustanowienie maksymalnego 
czasu trwania zlecenia na prowadzenie 
badania dla biegłego rewidenta lub firmy 
audytorskiej w danej jednostce badanej.
Należy również wprowadzić odpowiedni 
mechanizm stopniowej rotacji w 
odniesieniu do najwyższego rangą 
personelu uczestniczącego w badaniu 

(27) Dla przeciwdziałania zagrożeniu 
wynikającemu ze znajomości jednostki, 
a tym samym dla wzmocnienia 
niezależności biegłych rewidentów i firm 
audytorskich, ważne jest ustanowienie 
maksymalnego czasu trwania zlecenia na 
prowadzenie badania dla biegłego 
rewidenta lub firmy audytorskiej w danej 
jednostce badanej. Ponadto należy 
regularnie i odpowiednio dokumentować 
wszechstronną, przejrzystą i niezależną 
ocenę jakości badania. Taka
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ustawowym, w tym do kluczowych 
partnerów firmy audytorskiej 
przeprowadzających badanie ustawowe w 
imieniu firmy audytorskiej. Należy 
przewidzieć odpowiedni okres, przez który 
dany biegły rewident lub firma audytorska 
nie mogą przeprowadzać badania 
ustawowego tej samej jednostki. Dla 
zapewnienia płynnego przejścia 
dotychczasowy biegły rewident powinien 
przekazać nowemu biegłemu rewidentowi 
zbiór dokumentacji rewizyjnej 
zawierającej istotne informacje.

wszechstronna ocena powinna stanowić 
podstawę wyboru biegłego rewidenta przez 
walne zgromadzenie po przeprowadzeniu 
procedury przetargowej przynajmniej raz 
na siedem lat. Ponadto należy wprowadzić 
odpowiedni mechanizm stopniowej rotacji 
w odniesieniu do najwyższego rangą 
personelu uczestniczącego w badaniu 
ustawowym, w tym do kluczowych 
partnerów firmy audytorskiej 
przeprowadzających badanie ustawowe 
w imieniu firmy audytorskiej.

Or. en

Poprawka 105
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Aby uwzględnić zmiany w zakresie 
rewizji finansowej i rynku usług biegłych 
rewidentów, Komisja powinna być 
uprawniona do określenia wymogów 
technicznych dotyczących treści zbioru 
dokumentacji rewizyjnej obowiązkowo 
przekazywanego nowemu biegłemu 
rewidentowi lub nowej firmie audytorskiej 
oraz dotyczących ustanowienia 
europejskiego certyfikatu jakości dla 
biegłych rewidentów i firm audytorskich 
przeprowadzających badania ustawowe 
jednostek interesu publicznego.

(43) Aby uwzględnić zmiany w zakresie 
rewizji finansowej i rynku usług biegłych 
rewidentów, Komisja powinna być 
uprawniona do określenia wymogów 
technicznych dotyczących ustanowienia 
europejskiego certyfikatu jakości dla 
biegłych rewidentów i firm audytorskich 
przeprowadzających badania ustawowe 
jednostek interesu publicznego.

Or. en

Poprawka 106
Alejo Vidal-Quadras
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) biegły rewident lub firma audytorska 
posiadają odpowiednie zasady 
wynagradzania, zapewniające dostateczne 
zachęty do osiągania lepszych wyników 
celem zapewnienia jakości rewizji 
finansowej. W szczególności 
wynagradzanie i ocena wyników pracy 
pracowników nie jest uzależniona od 
kwoty przychodów, które biegły rewident 
lub firma audytorska uzyskuje od badanej 
jednostki;

j) biegły rewident lub firma audytorska 
posiadają odpowiednie zasady 
wynagradzania, zapewniające dostateczne 
zachęty do osiągania lepszych wyników 
celem zapewnienia jakości rewizji 
finansowej. W szczególności zysk 
wynikający ze świadczenia dodatkowych 
usług na rzecz badanej jednostki nie może 
mieć wpływu na wynagradzanie i ocenę
wyników kluczowego partnera firmy 
audytorskiej lub każdej innej osoby 
fizycznej bezpośrednio zaangażowanej w 
badanie, ani ich determinować.  Nie 
stanowi to jednak przeszkody dla 
zwyczajowego podziału zysków między 
partnerów danej firmy;

Or. es

Poprawka 107
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Świadczenie usług niezwiązanych z badaniem sprawozdań finansowych jest odpowiednio 
regulowane istniejącymi międzynarodowymi standardami etycznymi, tak więc ewentualne 
poprawki powinny zostać włączone w ten kontekst.

Poprawka 108
Bendt Bendtsen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakaz świadczenia usług niezwiązanych z 
badaniem sprawozdań finansowych

Świadczenie usług innych niż 
zabezpieczające 

Or. en

Uzasadnienie

Usługi inne niż zabezpieczające mogą zostać sklasyfikowane następująco: – można ich 
zakazać; – można ich zakazywać lub dopuszczać analizując każdy przypadek osobno; – są 
ogólnie dozwolone. Jeśli niektóre usługi niezwiązane z badaniem sprawozdań finansowych są 
uważane za zagrażające niezależności powinny zostać szczegółowo opisane i zakazane. W 
art. 10 proponujemy zatem usunąć fragment tytułu o „zakazie” i zamiast tego proponujemy, 
aby art. 10 zawierał przepisy dotyczące świadczenia usług innych niż zabezpieczające [usługi 
niezwiązane z badaniem sprawozdań finansowych].

Poprawka 109
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Biegły rewident lub firma audytorska 
przeprowadzający ustawowe badania 
jednostek interesu publicznego mogą 
świadczyć na rzecz jednostki badanej, jej 
jednostki dominującej oraz jej 
przedsiębiorstw kontrolowanych usługi w
zakresie badania ustawowego sprawozdań 
finansowych oraz pokrewne usługi rewizji 
finansowej.

1. Biegły rewident lub firma audytorska 
przeprowadzający ustawowe badania 
jednostek interesu publicznego nie 
świadczy na rzecz jednostki badanej, jej 
jednostki dominującej oraz jej 
przedsiębiorstw kontrolowanych dla 
których badana jednostka jest istotna,
zakazanych usług, o których mowa
w ust. 3.
1a. Usługi inne niż zabezpieczające, 
niesklasyfikowane jako zakazane, można 
świadczyć pod warunkiem uzyskania 
uprzedniej zgody komitetu ds. audytu [lub 
rady dyrektorów, jeśli brak komitetu 
ds. audytu]. W każdych okolicznościach 
świadczenie usług innych niż 
zabezpieczające nie może stwarzać 
zagrożenia dla niezależności biegłego 
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rewidenta jednostki interesu publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Wyczerpująca lista obowiązującyh zakazów znajduje się w zaleceniu UE dotyczącym 
niezależności audytorów (2002/590/WE). Lista zakazanych usług została zaostrzona 
w niektórych przypadkach w kodeksie etyki IESBA. W art. 10 ust. 1 proponujemy 
doprecyzowanie, że biegły rewident lub firma audytorska nie świadczą zakazanych usług, 
o czym mowa w kolejnej podsekcji. Usługi inne niż zabezpieczające, niesklasyfikowane jako 
zakazane, można świadczyć pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody komitetu ds. audytu.

Poprawka 110
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy biegły rewident należy 
do sieci, każdy członek tej sieci może 
świadczyć na rzecz jednostki badanej, jej 
jednostki dominującej oraz jej 
przedsiębiorstw kontrolowanych na 
terytorium Unii usługi w zakresie badania 
ustawowego sprawozdań finansowych lub 
pokrewne usługi rewizji finansowej.

Jeżeli jednostka dominująca nie jest 
kontrolowana przez biegłego rewidenta 
lub firmę audytorską przeprowadzającą 
badanie ustawowe lub firmę należącą do 
sieci powyższe ograniczenia dotyczące 
świadczenia zakazanych usług nie 
powinny mieć zastosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopasować brzmienie dotyczące „jednostki dominującej” do brzmienia kodeksu etyki 
IESBA wyłączając sytuacje, w których jednostka dominująca nie jest kontrolowana przez 
firmę audytorską lub firmę należącą do sieci.

Poprawka 111
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby niniejszego artykułu 
pokrewne usługi rewizji finansowej 
oznaczają:

skreślony

a) badanie lub przegląd śródrocznych 
sprawozdań finansowych;
b) zapewnienia dotyczące oświadczeń na 
temat ładu korporacyjnego;
c) zapewnienia dotyczące zagadnień 
związanych ze społeczną 
odpowiedzialnością przedsiębiorstw;
d) zapewnienia lub poświadczenia 
dotyczące sprawozdań służących 
spełnieniu wymogów regulacyjnych i 
przeznaczonych dla organów 
regulacyjnych instytucji finansowych, 
wykraczające poza zakres badania 
ustawowego i mające pomóc organom 
regulacyjnym w wypełnianiu ich roli, na 
przykład dotyczące wymogów 
kapitałowych lub szczegółowych 
wskaźników wypłacalności i określające 
prawdopodobieństwo, że jednostka będzie 
nadal w stanie regulować swoje 
zobowiązania dłużne;
e) poświadczenia dotyczące spełnienia 
wymogów podatkowych, jeżeli takie 
poświadczenia są wymagane prawem 
krajowym;
f) inne ustawowe obowiązki związane z 
pracą rewizyjną, nałożone na biegłego 
rewidenta lub firmę audytorską przez 
ustawodawstwo unijne.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się usunięcie art. 10 ust. 2 dotyczącego „powiązanych usług rewizji finansowej”. 
Proponuje się wykaz zakazanych usług, a sporządzanie wykazu „powiązanych usług rewizji 
finansowej”, którą może zasadniczo dostarczyć tylko biegły rewident lub firma audytorska, 
nie jest wskazane. Świadczenie takich usług przez biegłego rewidenta może być albo 
wymagane albo biegły rewident jest najwłaściwszą osobą, która może je świadczyć badanemu 
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klientowi, ponieważ usługa ta jest ściśle związana z pracą biegłego. W związku z powyższym 
rozporządzenie ma na celu zezwolenie na świadczenie usług określanych jako „powiązane 
usługi rewizji finansowej”.

Poprawka 112
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Biegły rewident lub firma audytorska 
przeprowadzający ustawowe badania 
jednostek interesu publicznego nie 
świadczą bezpośrednio ani pośrednio na 
rzecz jednostki badanej, jej jednostki 
dominującej ani jej przedsiębiorstw 
kontrolowanych usług niezwiązanych z 
badaniem sprawozdań finansowych.

skreślony

Or. en

Poprawka 113
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy biegły rewident należy 
do sieci, żaden z członków tej sieci nie 
może świadczyć na rzecz jednostki 
badanej, jej jednostki dominującej ani jej 
przedsiębiorstw kontrolowanych na 
terytorium Unii żadnych usług 
niezwiązanych z badaniem sprawozdań 
finansowych.

skreślony

Or. en
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Poprawka 114
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby niniejszego artykułu usługi
niezwiązane z badaniem sprawozdań 
finansowych oznaczają:

3. Na potrzeby niniejszego artykułu
zakazane usługi oznaczają:

a) usługi, które w każdym przypadku 
wiążą się z konfliktem interesów:

a) wszelkie usługi gdzie biegły rewident 
lub firma audytorska bierze na siebie 
odpowiedzialność za zarządzanie lub 
dokonywanie ważnych ocen i decyzji dla 
badanego klienta.

(i) usługi eksperckie niezwiązane z 
badaniem sprawozdań finansowych, 
konsultingiem podatkowym, ogólnymi 
usługami doradczymi w zakresie 
zarządzania i innymi usługami o 
charakterze doradczym;
(ii) prowadzenie księgowości oraz
sporządzanie dokumentacji rachunkowej i 
sprawozdań finansowych;

b) prowadzenie rachunkowości 
i księgowości, w tym sporządzanie listy
płac oraz dokumentacji rachunkowej 
i sprawozdań finansowych

(iii) projektowanie i wdrażanie procedury 
kontroli wewnętrznej lub zarządzania 
ryzykiem w związku ze sporządzaniem lub 
kontrolą informacji finansowych zawartych 
w sprawozdaniach finansowych oraz
doradztwo w zakresie ryzyka;

c) projektowanie i wdrażanie procedury 
kontroli wewnętrznej lub zarządzania 
ryzykiem w związku ze sporządzaniem lub 
kontrolą informacji finansowych zawartych 
w sprawozdaniach finansowych oraz 
doradztwo w zakresie ryzyka, które;

(i) stanowi znaczną część kontroli 
wewnętrznej nad sprawozdawczością 
finansową; lub 
(ii) jest źródłem informacji znaczących dla 
dokumentacji rachunkowej lub 
sprawozdań finansowych klienta na temat 
których firma wyda opinię i jeżeli istnieje 
niebezpieczeństwo kontroli własnej 
działalności;

(iv) usługi w zakresie wyceny, wydawanie 
opinii o godziwości ceny lub sprawozdania
dotyczące aportu;

d) usługi w zakresie wyceny; jeżeli wycena 
miałaby istotny wpływ, oddzielnie lub
wspólnie, na sprawozdania finansowe, na 
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temat których firma wyda opinię;
(v) usługi aktuarialne i usługi prawne, w 
tym w zakresie rozwiązywania sporów 
sądowych;

e) usługi aktuarialne i usługi prawne, 
w tym rozstrzyganie konfliktów lub
sporów sądowych, jeżeli odnośne kwoty 
mają wpływ na sprawozdania finansowe 
na temat których firma wyda opinię.

(vi) projektowanie i wdrażanie 
finansowych systemów informatycznych 
dla jednostek interesu publicznego, o 
których mowa w art. 2 pkt 13 lit. b)–j) 
dyrektywy 2006/43/WE;
(vii) udział w audycie wewnętrznym 
klienta, na rzecz którego wykonywane jest 
badanie, a także świadczenie usług 
związanych z funkcją audytu 
wewnętrznego;

f) udział w audycie wewnętrznym klienta, 
na rzecz którego wykonywane jest badanie, 
a także świadczenie usług związanych z 
funkcją audytu wewnętrznego;

(viii) usługi maklerskie lub dealerskie, 
doradztwo inwestycyjne lub usługi 
w zakresie bankowości inwestycyjnej.

g) usługi maklerskie lub dealerskie, 
doradztwo inwestycyjne lub usługi 
w zakresie bankowości inwestycyjnej, 
w tym świadczenie korporacyjnych usług 
finansowych obejmujących promocję, 
obrót lub gwarantowanie papierów 
wartościowych badanego klienta;

b) usługi, które mogą wiązać się z 
konfliktem interesów:
(i) usługi w zakresie zasobów ludzkich, w 
tym rekrutacja na stanowiska kierownicze 
wyższego szczebla; 

h) usługi w zakresie zasobów ludzkich, 
w tym rekrutacja na stanowiska 
kierownicze wyższego szczebla lub 
dyrektorów bądź członków zarządu 
w jednostce mogącej wywierać znaczny 
wpływ na przygotowanie dokumentacji 
rachunkowej lub sprawozdań 
finansowych, na temat których firma ta 
wyda opinię. Te zakazane usługi obejmują 
poszukiwanie lub wybieranie kandydatów 
na takie stanowiska i przeprowadzanie 
kontroli referencji potencjalnych 
kandydatów na takie stanowiska.

(ii) przedstawianie inwestorom listów 
gwarancyjnych w kontekście emisji 
papierów wartościowych przez jednostkę;
(iii) projektowanie i wdrażanie 
finansowych systemów informatycznych 
dla jednostek intersu publicznego, o 
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których mowa w art. 2 pkt 13 lit. a) 
dyrektywy 2006/43/WE;
(iv) usługi analizy typu due diligence na 
rzecz strony sprzedającej lub kupującej w 
potencjalnych transakcjach połączeń i 
przejęć.

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz „usług niezwiązanych z badaniem sprawozdań finansowych” w art. 10 ust. 3 zostaje 
zastąpiony wykazem „usług zakazanych”. Pewne uslugi niezwiązane z badaniem sprawozdań 
finansowych mogą być postrzegane jako na tyle znaczące zagrożenie dla niezależności 
biegłego rewidenta, że jedynym rozwiązaniem jest zakazanie ich świadczenia badanym 
klientom. Nie popieramy całkowitego zakazu świadczenia usług niezwiązanych z badaniem 
sprawozdań finansowych, tylko tych wyraźnie zakazanych. Jeśli chodzi o inne usługi 
niezwiązane z badaniem sprawozdań finansowych w wielu przypadkach istnieje możliwość 
zmniejszenia takiego ryzyka do akceptowalnego poziomu przez wprowadzenie specjalnych 
środków w celu ochrony niezależności biegłego rewidenta. 

Poprawka 115
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit trzeci – litera a) – podpunkt (viii a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viii a) usługi w zakresie zasobów ludzkich 
polegające na rekrutacji na stanowiska 
kierownicze wyższego szczebla. 

Or. es

Poprawka 116
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy członek sieci, do 
której należy biegły rewident lub firma 
audytorska przeprowadzający badanie 
ustawowe jednostki interesu publicznego, 
świadczy usługi niezwiązane z badaniem 
sprawozdań finansowych na rzecz 
przedsiębiorstwa zarejestrowanego w 
państwie trzecim kontrolowanego przez 
badaną jednostkę interesu publicznego, 
dany biegły rewident lub dana firma 
audytorska oceniają, czy ich niezależność 
byłaby zagrożona wskutek świadczenia 
usług przez członka sieci.

skreślony

Or. en

Poprawka 117
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli ich niezależność jest zagrożona, 
biegły rewident lub firma audytorska 
stosują zabezpieczenia w celu 
zmniejszenia zagrożeń spowodowanych 
świadczeniem usług w państwie trzecim. 
Biegły rewident lub firma audytorska 
mogą kontynuować przeprowadzanie 
badania ustawowego jednostki interesu 
publicznego wyłącznie w przypadku, jeżeli 
mogą uzasadnić, zgodnie z art. 11, że 
świadczenie tych usług nie ma wpływu na 
ich fachowy osąd ani na sprawozdanie z 
badania.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Art. 10 ust. 4 w projekcie rozporządzenia powinien zostać włączony do art. 10 ust. 1.
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Poprawka 118
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczestniczenie w procesach decyzyjnych 
jednostki badanej oraz świadczenie usług, 
o których mowa w ust. 3 lit. a) ppkt (ii) 
oraz (iii), uznaje się we wszystkich 
przypadkach za wpływające na 
niezależność.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Art. 10 ust. 4 w projekcie rozporządzenia powinien zostać włączony do art. 10 ust. 1.

Poprawka 119
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczenie usług, o których mowa w ust. 
3 lit. a) ppkt (i) oraz ppkt (iv) do (viii) 
uznaje się za mające wpływ na 
niezależność.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

 Art. 10 ust. 4 w projekcie rozporządzenia powinien zostać włączony do art. 10 ust. 1.

Poprawka 120
Bendt Bendtsen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Biegły rewident lub firma audytorska 
mogą zasięgnąć opinii właściwych 
organów w tej sprawie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Art. 10 ust. 4 w projekcie rozporządzenia powinien zostać włączony do art. 10 ust. 1.

Poprawka 121
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy firma audytorska 
uzyskuje ponad jedną trzecią swoich 
rocznych przychodów z badań sprawozdań 
finansowych od dużych jednostek interesu 
publicznego i należy do sieci, której 
członkowie uzyskują łączne roczne 
przychody z badań sprawozdań 
finansowych przekraczające 1 500 mln 
EUR w obrębie Unii Europejskiej, musi 
ona spełniać następujące warunki:

skreślony

a) nie świadczy bezpośrednio ani 
pośrednio na rzecz jednostek interesu 
publicznego usług niezwiązanych z 
badaniem sprawozdań finansowych;
b) nie należy do sieci, która świadczy 
usługi niezwiązane z badaniem 
sprawozdań finansowych w ramach Unii;
c) jednostka świadcząca usługi 
wymienione w ust. 3 nie może 
bezpośrednio ani pośrednio posiadać 
ponad 5 % kapitału lub praw głosu w 
firmie audytorskiej;
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d) jednostki świadczące usługi 
wymienione w ust. 3 nie mogą 
bezpośrednio ani pośrednio posiadać 
łącznie więcej niż 10 % kapitału lub praw 
głosu w firmie audytorskiej;
e) firma audytorska nie może 
bezpośrednio ani pośrednio posiadać 
więcej niż 5 % kapitału lub praw głosu w 
jednostce świadczącej usługi wymienione 
w ust. 3.

Or. en

Poprawka 122
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy firma audytorska 
uzyskuje ponad jedną trzecią swoich 
rocznych przychodów z badań sprawozdań 
finansowych od dużych jednostek interesu 
publicznego i należy do sieci, której 
członkowie uzyskują łączne roczne 
przychody z badań sprawozdań 
finansowych przekraczające 1 500 mln 
EUR w obrębie Unii Europejskiej, musi 
ona spełniać następujące warunki:

5. W przypadku gdy firma audytorska 
uzyskuje ponad jedną trzecią swoich 
rocznych przychodów z badań sprawozdań 
finansowych od dużych jednostek interesu 
publicznego i należy do sieci, której 
członkowie uzyskują łączne roczne 
przychody z badań sprawozdań 
finansowych przekraczające 
1 500 mln EUR w obrębie Unii 
Europejskiej, mając na uwadze że 
przychody z badań sprawozdań 
finansowych do których wyznaczono 
więcej niż jedną firmę audytorską nie są 
brane pod uwagę podczas obliczania tych 
progów, musi ona spełniać następujące 
warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Koncepcja tzw. firm wykonujących jedynie badania sprawozdań finansowych wydaje się 
nieproporcjonalna.  W związku z tym i aby zachęcić do badań połączonych proponuje się 
pozostawić wybór bardzo dużym firmom audytorskim co do wyboru firmy audytorskiej, 
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z którą będą współpracować jeśli pragną one rozszerzyć swą działalność audytorską. Jest to 
także okazja dla mniejszych firm audytorskich, aby współpracować jako partnerzy z dużymi 
sieciowymi firmami przy badaniu większych jednostek. Dzięki temu pojawią się na rynku 
badania połączone bez potrzeby wprowadzania obowiązku ich prowadzenia.

Poprawka 123
Jaroslav Paška

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 68 w 
celu dostosowania wykazu pokrewnych 
usług rewizji finansowej, o którym mowa 
w ust. 2, oraz wykazu usług 
niezwiązanych z badaniem sprawozdań 
finansowych, o którym mowa w ust. 3
niniejszego artykułu. Wykorzystując te 
uprawnienia, Komisja bierze pod uwagę 
zmiany w rewizji finansowej i zawodzie 
biegłego rewidenta.

6. Państwa członkowskie mogą
w wyjątkowych okolicznościach 
powiększyć wykaz usług zakazanych na 
mocy ust. 3, dla biegłych rewidentów lub 
firmy audytorskich dla których dane 
państwo członkowskie jest państwem 
członkowskim pochodzenia, pod
warunkiem że dodane usługi są zakazane 
na mocy wymogów istniejących w prawie 
lub regulacjach krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to element inny niż istorny, dlatego nie można go zmienić w drodze aktu delegowanego. 
Wszelkie zmiany należy wprowadzać za pomocą przepisów przyjmowanych przez Parlament 
Europejski i Radę. Poprawka stanowi, że państwa członkowskie mogą powiększać wykaz 
usług zakazanych, o ile znajduje to odzwierciedlenie w istniejących przepisach lub 
regulacjach krajowych.  Zmiana ta uwzględnia fakt, że choć harmonizacja jest celem 
ogólnym, niektóre państwa członkowskie mogą uznać, że ich obowiązujące krajowe przepisy 
szczegółowe powinny nadal mieć zastosowanie, szczególnie jeśli ustanowione przez nie 
standardy są surowsze.

Poprawka 124
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 68 w 
celu dostosowania wykazu pokrewnych 
usług rewizji finansowej, o którym mowa 
w ust. 2, oraz wykazu usług niezwiązanych 
z badaniem sprawozdań finansowych, o 
którym mowa w ust. 3 niniejszego 
artykułu. Wykorzystując te uprawnienia, 
Komisja bierze pod uwagę zmiany w
rewizji finansowej i zawodzie biegłego 
rewidenta.

6. Państwa członkowskie mogą włączać 
dodatkowe zakazane usługi do wykazu
zakazanych usług w ust. 3 w oparciu 
o wymogi lub przepisy krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się usunięcie art. 10 ust. 6 w projekcie rozporządzenia dotyczącego aktów 
delegowanych. Ustawodawstwo powinno być przyjmowane przez PE i Radę, a nie w drodze 
aktów delegowanych.  Jeśli państwo członkowskie pragnie jednak zaostrzyć lokalne przepisy 
należy mu to umożliwić.

Poprawka 125
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy jednostka badana jest 
zwolniona z obowiązku posiadania 
komitetu ds. audytu, jednostka badana 
decyduje, który jej organ lub jednostka 
pełni funkcje przypisane komitetowi ds. 
audytu w niniejszym ustępie.

W przypadku gdy jednostka badana jest 
zwolniona z obowiązku posiadania 
komitetu ds. audytu, jednostka badana 
decyduje, który jej organ lub jednostka 
pełni funkcje przypisane komitetowi ds. 
audytu w niniejszym ustępie, aby uniknąć 
konfliktu interesów, zapewnić 
niezależność i przestrzeganie etyki 
zawodowej.

Or. en
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Poprawka 126
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Biegły rewident lub firma audytorska 
tworzą zbiór dokumentacji z badania dla 
każdego przeprowadzonego badania 
ustawowego. Zbiór dokumentacji z badania 
zawiera przynajmniej następujące dane i 
dokumenty, w formie papierowej lub 
elektronicznej:

(5) Biegły rewident lub firma audytorska 
tworzą zbiór dokumentacji z badania dla 
każdego przeprowadzonego badania 
ustawowego. Zbiór dokumentacji z badania 
zawiera przynajmniej następujące dane i 
dokumenty, w formie papierowej i
elektronicznej:

Or. ro

Poprawka 127
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy przeprowadzaniu ustawowych badań 
jednostek interesu publicznego biegły(-li) 
rewident(-ci) lub firma(-y) audytorska(-ie) 
przestrzegają międzynarodowych 
standardów rewizji finansowej, o których 
mowa w art. 26 dyrektywy 2006/43/WE, o 
ile standardy te są zgodne z wymogami 
niniejszego rozporządzenia.

Przy przeprowadzaniu ustawowych badań 
jednostek interesu publicznego biegły(-li) 
rewident(-ci) lub firma(-y) audytorska(-ie) 
przestrzegają międzynarodowych 
standardów rewizji finansowej, o których 
mowa w art. 26 dyrektywy 2006/43/WE.

Or. en

Poprawka 128
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Treść sprawozdań z badania jest odpowiednio regulowana istniejącymi międzynarodowymi 
standardami rewizji finansowej, tak więc ewentualne poprawki powinny zostać włączone 
w ten kontekst.

Poprawka 129
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawozdania z badania nie mogą być 
dłuższe niż cztery strony lub 10000 
znaków (bez spacji). Nie mogą one 
zawierać żadnych odwołań do 
sprawozdania dodatkowego dla komitetu 
ds. audytu, o którym mowa w art. 23.

skreślony

Or. es

Poprawka 130
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie dodatkowe jest ujawniane 
walnemu zgromadzeniu jednostki 
badanej, jeżeli tak zdecyduje organ 
kierowniczy, administracyjny lub 
nadzorczy jednostki badanej.

skreślony

Or. en
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Poprawka 131
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadzór komitetu ds. audytu nad badaniem 
ustawowym

Przegląd badania ustawowego przez 
komitet ds. audytu.

Or. fr

Poprawka 132
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet ds. audytu jednostki interesu 
publicznego monitoruje pracę biegłego(-
ych) rewidenta(-ów) lub firm(-y) 
audytorskiej(-ich) przeprowadzających 
badanie ustawowe.

Komitet ds. audytu jednostki interesu 
publicznego dokonuje przeglądu pracy
biegłego(-ych) rewidenta(-ów) lub firm(-y) 
audytorskiej(-ich) przeprowadzających 
badanie ustawowe.

Or. fr

Uzasadnienie

Nadzór komitetu ds. Audytu nad biegłym rewidentem lub audytorem jest sprzeczny z zasadą 
jego niezależności. Proponuje się, by dokonywany był przegląd pracy biegłego rewidenta lub 
firmy audytorskiej, nie zaś by praca ta była nadzorowana.

Poprawka 133
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie komitetu ds. audytu 
uczestniczą w programach podnoszenia 
kwalifikacji, aby zapewnić odpowiedni 
poziom wiedzy technicznej niezbędny do 
wypełniania swoich zadań. 

Or. ro

Poprawka 134
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli nie dotyczy to odnowienia 
zlecenia na badanie zgodnie z art. 33 ust. 1 
akapit drugi, zalecenie komitetu ds. 
audytu, o którym mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu, jest sporządzane w 
następstwie procedury wyboru 
zorganizowanej przez jednostkę badaną, z 
uwzględnieniem następujących kryteriów:

3. Jeżeli jednostka interesu publicznego 
zleca badanie w ramach przetargu
zalecenie komitetu ds. audytu, o którym 
mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, jest 
sporządzane w następstwie procedury 
wyboru zorganizowanej przez jednostkę 
badaną, z uwzględnieniem następujących 
kryteriów:

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania spójności z poszerzoną w tych przepisach rolą komitetów ds. audytu do 
komitetu ds. audytu należy decyzja czy procedura przetargowa jest właściwa do wyznaczenia 
nowej firmy audytorskiej. Takie podejście jest także spójne z europejską polityką dot. ładu 
korporacyjnego głównie opierającą się na zasadach i wytycznych.

Poprawka 135
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli nie dotyczy to odnowienia 
zlecenia na badanie zgodnie z art. 33 ust. 1 
akapit drugi, zalecenie komitetu ds. 
audytu, o którym mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu, jest sporządzane w 
następstwie procedury wyboru 
zorganizowanej przez jednostkę badaną, z 
uwzględnieniem następujących kryteriów:

3. Jeżeli jednostka interesu publicznego 
zleca badanie w ramach przetargu
zalecenie komitetu ds. audytu, o którym 
mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, jest 
sporządzane w następstwie procedury 
wyboru zorganizowanej przez jednostkę 
badaną, z uwzględnieniem następujących 
kryteriów:

Or. en

Poprawka 136
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli nie dotyczy to odnowienia 
zlecenia na badanie zgodnie z art. 33 ust. 
1 akapit drugi, zalecenie komitetu ds. 
audytu, o którym mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu, jest sporządzane w 
następstwie procedury wyboru
zorganizowanej przez jednostkę badaną, z 
uwzględnieniem następujących kryteriów:

3. O ile zdecyduje tak badana jednostka, 
z tym że najpóźniej po 7 latach 
odnawianych zleceń na przeprowadzenie 
badania, zalecenie komitetu ds. audytu, 
o którym mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu, jest sporządzane w następstwie 
procedury przetargowej zorganizowanej 
przez jednostkę badaną, z uwzględnieniem 
następujących kryteriów:

Or. en

Uzasadnienie

Choć maksymalna długość zlecenia na przeprowadzenie badania może wynosić 14 lat 
przetarg powinien się odbywać co najmniej co 7 lat, aby umożliwić konkurencyjnym biegłym 
rewidentom i firmom audytorskim złożenie oferty.

Poprawka 137
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli nie dotyczy to odnowienia 
zlecenia na badanie zgodnie z art. 33 ust. 1 
akapit drugi, zalecenie komitetu ds. audytu, 
o którym mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu, jest sporządzane w następstwie 
procedury wyboru zorganizowanej przez 
jednostkę badaną, z uwzględnieniem 
następujących kryteriów:

(3) Jeżeli nie dotyczy to odnowienia 
zlecenia na badanie zgodnie z art. 33 ust. 1 
akapit drugi, zalecenie komitetu ds. audytu, 
o którym mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu, jest sporządzane w następstwie 
procedury zamówień publicznych
zorganizowanej przez jednostkę badaną, z 
uwzględnieniem następujących kryteriów:

Or. ro

Poprawka 138
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jednostka badana ma swobodę 
zaproszenia dowolnych biegłych 
rewidentów lub firm audytorskich do 
składania ofert na usługi badania 
ustawowego pod warunkiem , że 
przestrzegane są przepisy art. 33 ust. 2 i że 
przynajmniej jeden z zaproszonych 
biegłych rewidentów lub firm 
audytorskich nie jest podmiotem, który 
uzyskał ponad 15 % swojego całkowitego 
wynagrodzenia z tytułu badań od dużych 
jednostek interesu publicznego w danym 
państwie członkowskim w poprzednim 
roku kalendarzowym;

a) jednostka badana publikuje zaproszenie 
do udziału w zleceniu na przeprowadzenie 
badania  w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej oraz w dziennikach lub 
publikacjach krajowych.  Dokumentacja 
przetargowa powinna zawierać przejrzyste 
i niedyskryminujące kryteria wyboru 
stosowane do oceny ofert. Należy 
zapewnić poszanowanie przepisów art. 33 
ust. 2.

Or. ro

Uzasadnienie

Istotne jest, by procedura selekcji była przejrzysta i otwarta dla wszystkich wnioskodawców 
na rynku.
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Poprawka 139
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jednostka badana ma swobodę 
zaproszenia dowolnych biegłych 
rewidentów lub firm audytorskich do 
składania ofert na usługi badania 
ustawowego pod warunkiem , że 
przestrzegane są przepisy art. 33 ust. 2 i że 
przynajmniej jeden z zaproszonych
biegłych rewidentów lub firm audytorskich
nie jest podmiotem, który uzyskał ponad 
15 % swojego całkowitego wynagrodzenia 
z tytułu badań od dużych jednostek 
interesu publicznego w danym państwie 
członkowskim w poprzednim roku
kalendarzowym;

a) jednostka badana ma swobodę 
zaproszenia dowolnych biegłych 
rewidentów lub firm audytorskich do 
składania ofert na usługi badania 
ustawowego pod warunkiem , że 
przestrzegane są przepisy art. 33 ust. 2. 
Przynajmniej jedna z zaproszonych firm 
audytorskich jest mniejszą firma 
audytorską w oparciu o obrót, liczbę 
pracowników i liczbę wykonanych
w poprzednim roku budżetowym badań 
ustawowych jednostek interesu 
publicznego, zgodnie z informacjami 
opublikowanymi przez właściwy organ na 
mocy art. 32 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst w pierwotnym brzmieniu wprowadza nieproporcjonalne wymogi, nadmiernie zakłóca 
konkurencję i może potencjalnie szkodzić jakości audytu, podczas gdy poprawka umożliwia 
podtrzymanie celu, jakim jest promowanie konkurencji i prawa wyboru.

Poprawka 140
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jednostka badana przygotowuje 
dokumentację przetargową dla 
zaproszonego(-ych) biegłego(-ych) 
rewidenta(-ów) lub firm(-y) audytorskiej(-

c) jednostka badana przygotowuje 
dokumentację przetargową dla 
zaproszonego(-ych) biegłego(-ych) 
rewidenta(-ów) w ramach procedury 
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ich). Dokumentacja przetargowa 
umożliwia im poznanie działalności 
jednostki badanej oraz rodzaju badania 
ustawowego, które ma zostać 
przeprowadzone. Dokumentacja 
przetargowa zawiera przejrzyste i 
niedyskryminujące kryteria wyboru, które 
są stosowane przez jednostkę badaną do 
oceny ofert złożonych przez biegłych 
rewidentów lub firmy audytorskie;

zamówień publicznych. Dokumentacja 
przetargowa umożliwia im poznanie 
działalności jednostki badanej oraz rodzaju 
badania ustawowego, które ma zostać 
przeprowadzone. Dokumentacja 
przetargowa zawiera przejrzyste i 
niedyskryminujące kryteria wyboru, które 
są stosowane przez jednostkę badaną do 
oceny ofert złożonych przez biegłych 
rewidentów lub firmy audytorskie;

Or. ro

Poprawka 141
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jednostki interesu publicznego 
spełniające kryteria określone w art. 2 ust. 
1 lit. f) i t) dyrektywy 2003/71/WE nie 
mają obowiązku stosowania procedury 
wyboru, o której mowa w ust. 4.

skreślony

Or. ro

Poprawka 142
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wniosek organu administracyjnego lub 
nadzorczego dla walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy lub wspólników lub 
członków jednostki badanej w sprawie 
powołania biegłych rewidentów lub firm 
audytorskich uwzględnia zalecenie 
komitetu ds. audytu.

skreślony
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Or. ro

Poprawka 143
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wniosek organu administracyjnego 
lub nadzorczego odbiega od zalecenia 
komitetu ds. audytu, we wniosku 
uzasadnia się przyczyny niezastosowania 
się do zalecenia komitetu ds. audytu.

skreślony

Or. ro

Poprawka 144
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wniosek organu administracyjnego 
lub nadzorczego odbiega od zalecenia 
komitetu ds. audytu, we wniosku uzasadnia 
się przyczyny niezastosowania się do 
zalecenia komitetu ds. audytu.

Jeżeli wniosek organu administracyjnego 
lub nadzorczego odbiega od zalecenia 
komitetu ds. audytu, we wniosku uzasadnia 
się przyczyny niezastosowania się do 
zalecenia komitetu ds. audytu. Podaje 
także uzasadnienie jeśli, w wyniku 
procedury przetargowej, o której mowa w 
ust. 3, proponuje się przedłużenie zlecenia 
na badanie.

Or. en

Uzasadnienie

Analogicznie do podejścia „przestrzegaj lub wyjaśnij” należy podać uzasadnienie jeśli mimo 
przetargu aktualny biegły rewident jest ponownie proponowany do wykonania badania. 
Podkreślamy także, że dostępne alternatywy powinny zostać gruntownie rozważone.
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Poprawka 145
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku instytucji kredytowej lub 
zakładu ubezpieczeń organ 
administracyjny lub nadzorczy składa 
projekt wniosku do właściwych organów, o 
których mowa w art. 35 ust. 2. Właściwe 
organy, o których mowa w art. 35 ust. 2, 
mają prawo zawetowania możliwości 
zaproponowanej w zaleceniu. Sprzeciw 
taki musi zostać należycie uzasadniony.

6. Organ administracyjny lub nadzorczy 
przedstawia projekt wniosku właściwym 
organom, o których mowa w art. 35 ust. 2. 
Projektowi wniosku towarzyszą wyniki 
kompleksowej oceny, o której mowa w 
art. 32 ust. 2 i 3. Właściwe organy, 
o których mowa w art. 35 ust. 2, mają 
prawo zawetowania możliwości 
zaproponowanej w zaleceniu. Sprzeciw 
taki musi zostać należycie uzasadniony.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena powinna być udostępniana właściwym organom. Informacje te i związane z nimi 
prawo weta powinny być udostępniane wszystkim właściwym organom, nie tylko właściwym 
organom w sektorze finansowym w celu zaradzenia ewentualnym niedociągnięciom 
w procesie powoływania biegłych rewidentów do celów badań ustawowych wszystkich 
jednostek interesu publicznego.

Poprawka 146
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast rotacji firm audytorskich odpowiednia jest rotacja aktualnych partnerów.
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Poprawka 147
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka interesu publicznego powołuje 
biegłego rewidenta lub firmę audytorską do 
realizacji pierwszego zlecenia na badanie, 
które nie może trwać krócej niż dwa lata.

1. Jednostka interesu publicznego powołuje 
biegłego rewidenta lub firmę audytorską 
na okres czterech kolejnych lat.

Or. fr

Poprawka 148
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka interesu publicznego powołuje 
biegłego rewidenta lub firmę audytorską do 
realizacji pierwszego zlecenia na badanie, 
które nie może trwać krócej niż dwa lata.

1. Jednostka interesu publicznego powołuje 
biegłego rewidenta lub firmę audytorską do 
realizacji pierwszego zlecenia na badanie, 
które nie może trwać krócej niż jeden rok 
i nie dłużej niż sześć lat.

Or. en

Poprawka 149
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka interesu publicznego powołuje 
biegłego rewidenta lub firmę audytorską do 
realizacji pierwszego zlecenia na badanie, 

1. Jednostka interesu publicznego powołuje 
biegłego rewidenta lub firmę audytorską do 
realizacji pierwszego zlecenia na badanie, 
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które nie może trwać krócej niż dwa lata. które nie może trwać krócej niż trzy lata.

Or. en

Uzasadnienie

Niezależność biegłego rewidenta wzrasta dzięki dłuższym okresom zleceń.

Poprawka 150
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka interesu publicznego powołuje 
biegłego rewidenta lub firmę audytorską do 
realizacji pierwszego zlecenia na badanie, 
które nie może trwać krócej niż dwa lata.

(1) Jednostka interesu publicznego 
powołuje biegłego rewidenta lub firmę 
audytorską do realizacji pierwszego 
zlecenia na badanie, które nie może trwać 
krócej niż jeden rok.

Or. ro

Poprawka 151
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka interesu publicznego może 
odnowić zlecenie tylko jeden raz.

Jednostka interesu publicznego może 
odnowić zlecenie do maksymalnej 
długości połączonych, następujących po 
sobie zleceń trwających 14 lat, pod 
warunkiem że każde przedłużenie opiera 
się na propozycjach z komitetu ds. audytu 
i zostało zatwierdzone na dorocznym 
walnym zgromadzeniu.

Or. en
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Uzasadnienie

Decydującym elementem nie jest liczba przedłużeń zlecenia na badanie, ale całkowita długość 
trwania zlecenia i stosunku między biegłym rewidentem i badaną jednostką. Umożliwia to, po 
pierwszych trzech latach, np. coroczny proces powoływania. Proponuje się przedłużyć 
maksymalną długość z 6 do 14 lat, ponieważ nowi biegli rewidenci mogą potrzebować trochę 
czasu na zapoznanie się z nową badaną jednostką. Ponadto lepiej przestrzegane są wtedy 
prawa akcjonariuszy.

Poprawka 152
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka interesu publicznego może 
odnowić zlecenie tylko jeden raz.

Jednostka interesu publicznego może 
odnowić zlecenie na przeprowadzenie 
badania, pod warunkiem że opiera się ono 
na propozycji komitetu ds. audytu i zostało 
zatwierdzone na dorocznym walnym 
zgromadzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Umocni to zasadę prawa akcjonariuszy i swobody wyboru w odniesieniu do selekcji biegłych 
rewidentów.

Poprawka 153
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka interesu publicznego może 
odnowić zlecenie tylko jeden raz.

Jednostka interesu publicznego może 
odnowić zlecenie, pod warunkiem że 
opiera się ono na propozycji komitetu ds.
audytu lub podobnego organu i zostało 
następnie zatwierdzone na dorocznym 
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walnym zgromadzeniu.

Or. en

Poprawka 154
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka interesu publicznego może 
odnowić zlecenie tylko jeden raz.

Zlecenie może zostać ponowione.

Or. fr

Poprawka 155
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalny okres połączonych dwóch 
zleceń nie może przekroczyć 6 lat.

skreślony

Or. en

Poprawka 156
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalny okres połączonych dwóch 
zleceń nie może przekroczyć 6 lat.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Usunięcie obowiązkowego wymogu wymieniania firm audytorskich na rzecz rozszerzonego 
nadzoru komitetu ds. audytu, w połączeniu z rotacją partnerów, zgodnie z wymogiem 
dyrektywy 2006/43/WE.

Poprawka 157
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalny okres połączonych dwóch 
zleceń nie może przekroczyć 6 lat.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Połączenie z poprzednim akapitem.

Poprawka 158
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalny okres połączonych dwóch 
zleceń nie może przekroczyć 6 lat.

Państwa członkowskie mogą przedłużyć 
ten okres w celu zwiększenia niezależności 
biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej.

Or. fr

Poprawka 159
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli na nieprzerwane zlecenie trwające 6 
lat zostało powołanych dwóch biegłych 
rewidentów lub firmy audytorskie, 
maksymalny czas trwania zlecenia 
każdego biegłego rewidenta lub firmy 
audytorskiej nie może przekroczyć 9 lat.

skreślony

Or. fr

Poprawka 160
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli na nieprzerwane zlecenie trwające 6
lat zostało powołanych dwóch biegłych 
rewidentów lub firmy audytorskie, 
maksymalny czas trwania zlecenia każdego 
biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej 
nie może przekroczyć 9 lat.

Jeżeli na nieprzerwane zlecenie trwające 4
lat zostało powołanych dwóch biegłych 
rewidentów lub firmy audytorskie, 
maksymalny czas trwania zlecenia każdego 
biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej 
nie może przekroczyć 6 lat.

Or. ro

Poprawka 161
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli na nieprzerwane zlecenie trwające 6 
lat zostało powołanych dwóch biegłych 
rewidentów lub firmy audytorskie, 
maksymalny czas trwania zlecenia każdego 
biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej 
nie może przekroczyć 9 lat.

Jeżeli na nieprzerwane zlecenie trwające 6 
lat zostało powołanych przynajmniej 
dwóch biegłych rewidentów lub firmy 
audytorskie, maksymalny czas trwania 
zlecenia każdego biegłego rewidenta lub 
firmy audytorskiej nie może przekroczyć 9 
lat.
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Or. fr

Poprawka 162
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po upływie maksymalnego czasu 
trwania zlecenia, o którym mowa w ust. 1, 
biegły rewident lub firma audytorska lub, 
gdzie to stosowne, którykolwiek członek 
ich sieci działający w ramach Unii nie 
podejmują badania ustawowego danej 
jednostki interesu publicznego przed 
upływem przynajmniej czterech lat.

skreślony

Or. en

Poprawka 163
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po upływie maksymalnego czasu 
trwania zlecenia, o którym mowa w ust. 1, 
biegły rewident lub firma audytorska lub, 
gdzie to stosowne, którykolwiek członek 
ich sieci działający w ramach Unii nie 
podejmują badania ustawowego danej 
jednostki interesu publicznego przed 
upływem przynajmniej czterech lat.

skreślony

Or. fr

Poprawka 164
Pavel Poc
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po upływie maksymalnego czasu 
trwania zlecenia, o którym mowa w ust. 1, 
biegły rewident lub firma audytorska lub, 
gdzie to stosowne, którykolwiek członek 
ich sieci działający w ramach Unii nie 
podejmują badania ustawowego danej 
jednostki interesu publicznego przed 
upływem przynajmniej czterech lat.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Czteroletni okres przerwy jest obecnie zbędny w związku z usunięciem obowiązkowego 
wymogu wymiany biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej.

Poprawka 165
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2, w wyjątkowych przypadkach 
jednostka interesu publicznego może 
złożyć do właściwych organów, o których 
mowa w art. 35 ust. 1, wniosek o 
przyznanie przedłużenia celem 
ponownego powołania biegłego rewidenta 
lub firmy audytorskiej na dodatkowe 
zlecenie. W przypadku powołania dwóch 
biegłych rewidentów lub firm 
audytorskich to trzecie zlecenie nie może 
przekroczyć trzech lat. W przypadku 
powołania jednego biegłego rewidenta lub 
firmy audytorskiej to trzecie zlecenie nie 
może przekroczyć dwóch lat.

skreślony
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Or. fr

Poprawka 166
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2, w wyjątkowych przypadkach 
jednostka interesu publicznego może 
złożyć do właściwych organów, o których 
mowa w art. 35 ust. 1, wniosek o 
przyznanie przedłużenia celem ponownego 
powołania biegłego rewidenta lub firmy 
audytorskiej na dodatkowe zlecenie. W 
przypadku powołania dwóch biegłych 
rewidentów lub firm audytorskich to 
trzecie zlecenie nie może przekroczyć 
trzech lat. W przypadku powołania jednego 
biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej 
to trzecie zlecenie nie może przekroczyć 
dwóch lat.

3. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2, w wyjątkowych przypadkach 
jednostka interesu publicznego może 
złożyć do właściwych organów, o których 
mowa w art. 35 ust. 1, wniosek o 
przyznanie przedłużenia celem ponownego 
powołania biegłego rewidenta lub firmy 
audytorskiej na dodatkowe zlecenie. W 
przypadku powołania przynajmniej dwóch 
biegłych rewidentów lub firm audytorskich 
to trzecie zlecenie nie może przekroczyć 
trzech lat. W przypadku powołania jednego 
biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej 
to trzecie zlecenie nie może przekroczyć 
dwóch lat.

Or. fr

Poprawka 167
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kluczowy(-i) partner(-zy) firmy 
audytorskiej odpowiedzialny(-i) za 
przeprowadzenie badania ustawowego 
kończy(-ą) swój udział w badaniu 
ustawowym jednostki badanej po upływie 
siedmiu lat od daty powołania. Może(-gą) 
on(-i) ponownie brać udział w badaniu 
ustawowym jednostki badanej po upływie 

(4) Kluczowy(-i) partner(-zy) firmy 
audytorskiej odpowiedzialny(-i) za 
przeprowadzenie badania ustawowego 
kończy(-ą) swój udział w badaniu 
ustawowym jednostki badanej po upływie 
pięciu lat od daty powołania. Może(-gą) 
on(-i) ponownie brać udział w badaniu 
ustawowym jednostki badanej po upływie 
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przynajmniej trzech lat. przynajmniej trzech lat.

Or. ro

Poprawka 168
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Biegły rewident lub firma audytorska 
ustanawiają odpowiedni mechanizm 
stopniowej rotacji w odniesieniu do 
najwyższego rangą personelu biorącego 
udział w badaniu ustawowym, obejmujący 
przynajmniej osoby wpisane na listę 
biegłych rewidentów. Mechanizm 
stopniowej rotacji jest wdrażany etapowo, 
obejmując poszczególne osoby, a nie cały 
zespół. Jest on proporcjonalny względem 
skali i zakresu czynności biegłego 
rewidenta lub firmy audytorskiej.

Biegły rewident lub firma audytorska 
ustanawiają odpowiedni mechanizm 
stopniowej rotacji w odniesieniu do 
najwyższego rangą personelu biorącego 
udział w badaniu ustawowym, obejmujący 
przynajmniej osoby wpisane na listę 
biegłych rewidentów. Mechanizm 
stopniowej rotacji jest wdrażany etapowo, 
obejmując poszczególne osoby, a nie cały 
zespół realizujący zlecenie. Jest on 
proporcjonalny względem skali i zakresu 
czynności biegłego rewidenta lub firmy 
audytorskiej.

Or. en

Poprawka 169
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy biegły rewident lub 
firma audytorska zostają zastąpieni przez 
innego biegłego rewidenta lub firmę 
audytorską, dotychczasowy biegły 
rewident lub firma audytorska przekazują
nowemu biegłemu rewidentowi lub firmie 
audytorskiej zbiór dokumentacji 
rewizyjnej. Zbiór ten zawiera istotne 
informacje dotyczące jednostki badanej, 
które mogą być w uzasadnionym zakresie 

5. W przypadku gdy biegły rewident lub 
firma audytorska zostają zastąpieni przez 
innego biegłego rewidenta lub firmę 
audytorską, dotychczasowy biegły 
rewident lub firma audytorska dostarcza
nowemu biegłemu rewidentowi lub firmie 
audytorskiej informacji wymaganych 
przez prawo i art. 23 ust. 3 dyrektywy 
2006/43/WE.
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niezbędne do zrozumienia charakteru 
działalności i organizacji wewnętrznej 
jednostki badanej oraz do zapewnienia 
ciągłości badania ustawowego i 
porównywalności z badaniami 
przeprowadzonymi w poprzednich latach.

Or. en

Poprawka 170
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dotychczasowy biegły rewident lub firma 
audytorska zapewniają również nowemu 
biegłemu rewidentowi lub firmie 
audytorskiej dostęp do dodatkowych 
sprawozdań dla komitetu ds. audytu, o 
których mowa w art. 23, za poprzednie lata 
oraz do informacji przekazanych 
właściwym organom zgodnie z art. 25 i 27.

Dotychczasowy biegły rewident lub firma 
audytorska zapewniają również nowym 
biegłym rewidentom lub firmom 
audytorskim dostęp do dodatkowych 
sprawozdań dla komitetu ds. audytu, 
o których mowa w art. 23, za poprzednie 
lata oraz do informacji przekazanych 
właściwym organom zgodnie z art. 25 i 27.

Or. en

Poprawka 171
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia wymogów technicznych w 
zakresie treści zbioru dokumentacji 
rewizyjnej, o którym mowa w ust. 6.

skreślony

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w ust. 6, zgodnie z art. 10 
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rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie art. 23 ust. 3 dyrektywy 2006/43/WE dotyczącego badań ustawowych jest bardziej 
wyczerpujące i potwierdziło się w praktyce. Ponadto obowiązki nowych biegłych rewidentów 
w odniesieniu do pracy ich poprzedników są już określone w normach międzynarodowych.

Poprawka 172
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia wymogów technicznych w 
zakresie treści zbioru dokumentacji 
rewizyjnej, o którym mowa w ust. 6.

skreślony

Or. en

Poprawka 173
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w ust. 6, zgodnie z art. 10 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

skreślony

Or. en
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Poprawka 174
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komitet ds. audytu, jeden lub kilku 
akcjonariuszy lub wspólników, właściwe 
organy, o których mowa w art. 35 ust. 1 
lub w art. 35 ust. 2, mogą wnieść do sądu 
krajowego sprawę o odwołanie biegłego(-
ych) rewidenta(-ów) lub firm(-y) 
audytorskiej(-ich) w przypadku istnienia 
zasadnych podstaw.

(nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr

Poprawka 175
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwe organy odpowiedzialne za 
wykonywanie zadań przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu i za 
zapewnianie stosowania przepisów 
niniejszego rozporządzenia.

1. Powołuje się Europejski Urząd 
Nadzoru nad Działalnością Biegłych 
Rewidentów i Firm Audytorskich 
(AEACLA) odpowiedzialny za 
wykonywanie zadań przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu i za 
zapewnianie stosowania przepisów 
niniejszego rozporządzenia.  Urząd ten jest 
niezależny i działa przy Komisji 
Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 176
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwymi organami są: Urząd ten zrzesza i nadzoruje następujące 
właściwe organy:

Or. fr

Poprawka 177
Jean-Pierre Audy
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, państwa 
członkowskie mogą zdecydować, że 
odpowiedzialność za zapewnienie 
stosowania całości lub części przepisów 
tytułu III niniejszego rozporządzenia 
zostaje powierzona, tam gdzie to stosowne, 
właściwym organom, o których mowa w:

2. Właściwe organy, o których mowa w:

Or. fr

Poprawka 178
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku wyznaczenia większej 
liczby właściwych organów zgodnie z ust. 
1 i 2, organy te muszą być zorganizowane 
w sposób zapewniający wyraźny podział 
zadań.

skreślony

Or. fr
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Poprawka 179
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwe organy dysponują
odpowiednią liczbą pracowników 
posiadających fachową wiedzę i 
uprawnienia, a także odpowiednimi 
zasobami umożliwiającymi im 
wykonywanie zadań przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu.

5. Europejski Urząd Nadzoru nad 
Działalnością Biegłych Rewidentów i 
Firm Audytorskich dysponuje
odpowiednią liczbą pracowników 
posiadających fachową wiedzę i 
uprawnienia, a także odpowiednimi 
zasobami umożliwiającymi im 
wykonywanie zadań przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu. Zasoby te 
pochodzą od biegłych rewidentów i firm 
audytorskich kontrolujących jednostki 
interesu publicznego i mogą przybrać 
postać obowiązkowego wkładu 
proporcjonalnie do działalności w ramach 
jednostek interesu publicznego.  

Or. fr

Poprawka 180
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie powiadamiają 
inne państwa członkowskie, EUNB, EIPA 
i EUNGiPW zgodnie z odpowiednimi 
przepisami rozporządzeń (UE) nr 
1093/2010, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 
1095/2010, a także powiadamiają Komisję 
o wyznaczeniu właściwych organów do 
celów niniejszego rozporządzenia.

skreślony

EUNGiPW gromadzi te informacje i 
podaje je do publicznej wiadomości.
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Or. fr

Poprawka 181
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy oraz wszelkie organy, 
którym właściwe organy, o których mowa 
w art. 35 ust. 1, powierzyły zadania, są 
niezależne od biegłych rewidentów i firm 
audytorskich.

Europejski Urząd Nadzoru nad 
Działalnością Biegłych Rewidentów i 
Firm Audytorskich, właściwe organy oraz 
wszelkie organy, którym właściwe organy, 
o których mowa w art. 35 ust. 1, 
powierzyły zadania, są niezależne od 
biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Or. fr

Poprawka 182
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek zachowania tajemnicy 
zawodowej stosuje się do wszystkich osób, 
które są lub były zatrudnione przez 
właściwe organy lub przez dowolne 
organy, którym właściwe organy, o których 
mowa w art. 35 ust. 1, przekazały zadania, 
w tym do ekspertów zatrudnionych przez 
te organy. Informacje objęte tajemnicą 
zawodową nie mogą zostać ujawnione 
żadnej osobie ani organowi, z wyjątkiem 
ujawnienia zgodnego z obowiązkami 
wynikającymi z niniejszego 
rozporządzenia lub zgodnego z przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi lub 
administracyjnym państwa 
członkowskiego.

Obowiązek zachowania tajemnicy 
zawodowej stosuje się do wszystkich osób, 
które są lub były zatrudnione przez 
Europejski Urząd Nadzoru nad 
Działalnością Biegłych Rewidentów i 
Firm Audytorskich, właściwe organy lub 
przez dowolne organy, którym właściwe 
organy, o których mowa w art. 35 ust. 1, 
przekazały zadania, w tym do ekspertów 
zatrudnionych przez te organy. Informacje 
objęte tajemnicą zawodową nie mogą 
zostać ujawnione żadnej osobie ani 
organowi, z wyjątkiem ujawnienia 
zgodnego z obowiązkami wynikającymi z 
niniejszego rozporządzenia lub zgodnego z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
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lub administracyjnym państwa 
członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 183
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia właściwych organów Uprawnienia Europejskiego Urzędu 
Nadzoru nad Działalnością Biegłych 
Rewidentów i Firm Audytorskich

Or. fr

Poprawka 184
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 40 i 41, w 
trakcie wykonywania zadań 
przewidzianych niniejszym 
rozporządzeniem właściwe organy lub 
dowolne inne organy publiczne państwa 
członkowskiego nie mogą ingerować w 
treść sprawozdań z badania.

1. Bez uszczerbku dla art. 40 i 41, w 
trakcie wykonywania zadań 
przewidzianych niniejszym 
rozporządzeniem Europejski Urząd 
Nadzoru nad Działalnością Biegłych 
Rewidentów i Firm Audytorskich, 
właściwe organy lub dowolne inne organy 
publiczne państwa członkowskiego nie 
mogą ingerować w treść sprawozdań z 
badania.

Or. fr

Poprawka 185
Jean-Pierre Audy



PE498.010v01-00 52/57 AM\916386PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Celem wykonywania swoich zadań 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu właściwe organy, w 
zgodzie z prawem krajowym, posiadają
wszystkie uprawnienia nadzorcze i 
dochodzeniowe konieczne do pełnienia 
swoich funkcji. Wykonują one swoje 
uprawnienia:

2. Celem wykonywania swoich zadań 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu Europejski Urząd Nadzoru 
nad Działalnością Biegłych Rewidentów i 
Firm Audytorskich posiada wszystkie 
uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe 
konieczne do pełnienia swoich funkcji.
Wykonuje on swoje uprawnienia:

Or. fr

Poprawka 186
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Celem wykonywania swoich zadań 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, właściwe organy, w 
zgodzie z prawem krajowym, posiadają w 
ramach swojej roli nadzorczej uprawnienia 
do:

3. Celem wykonywania swoich zadań 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu Europejski Urząd Nadzoru 
nad Działalnością Biegłych Rewidentów i 
Firm Audytorskich posiada w ramach 
swojej roli organu nadzorczego 
uprawnienia do:

Or. fr

Poprawka 187
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy mogą skorzystać z Europejski Urząd Nadzoru nad 
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uprawnień, o których mowa w akapicie 
pierwszym, wyłącznie w odniesieniu do 
biegłych rewidentów i firm audytorskich 
przeprowadzających ustawowe badania 
jednostek interesu publicznego, osób 
uczestniczących w czynnościach biegłych 
rewidentów i firm audytorskich 
przeprowadzających ustawowe badania 
jednostek interesu publicznego, jednostek 
badanych, ich podmiotów powiązanych i 
powiązanych stron trzecich, stron trzecich, 
którym biegli rewidenci i firmy 
audytorskie przeprowadzający ustawowe 
badania jednostek interesu publicznego 
zleciły określone funkcje lub czynności w 
ramach outsourcingu, a także osób w inny 
sposób związanych lub powiązanych z 
biegłymi rewidentami i firmami 
audytorskimi przeprowadzającymi 
ustawowe badania jednostek interesu 
publicznego.

Działalnością Biegłych Rewidentów i 
Firm Audytorskich może skorzystać z 
uprawnień, o których mowa w akapicie 
pierwszym, wyłącznie w odniesieniu do 
biegłych rewidentów i firm audytorskich 
przeprowadzających ustawowe badania 
jednostek interesu publicznego, osób 
uczestniczących w czynnościach biegłych 
rewidentów i firm audytorskich 
przeprowadzających ustawowe badania 
jednostek interesu publicznego, jednostek 
badanych, ich podmiotów powiązanych i 
powiązanych stron trzecich, stron trzecich, 
którym biegli rewidenci i firmy 
audytorskie przeprowadzający ustawowe 
badania jednostek interesu publicznego 
zleciły określone funkcje lub czynności w 
ramach outsourcingu, a także osób w inny 
sposób związanych lub powiązanych z 
biegłymi rewidentami i firmami 
audytorskimi przeprowadzającymi 
ustawowe badania jednostek interesu 
publicznego. Poświęca on szczególną 
uwagę badaniom biegłych rewidentów i 
firm audytorskich prowadzących 
działalność międzynarodową. 

Or. fr

Uzasadnienie

Niezbędne jest stworzenie niezależnego europejskiego organu nadzoru nad transgraniczną 
działalnością audytową w celu prowadzenia badań w międzynarodowymi firmami 
audytorskimi zajmującymi się jednostkami interesu publicznego.

Poprawka 188
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW tworzy w tym celu stały 
komitet wewnętrzny zgodnie z art. 41 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010 EUNGiPW tworzy stały 
komitet wewnętrzny, któremu powierza 
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Komitet wewnętrzny składa się 
przynajmniej z właściwych organów, o
których mowa w art. 35 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia. Właściwe organy, o 
których mowa w art. 32 dyrektywy 
2006/43/WE, są zapraszane do udziału w 
posiedzeniach komitetu wewnętrznego 
dotyczących spraw związanych z 
zatwierdzaniem i rejestracją biegłych 
rewidentów i firm audytorskich oraz 
stosunków z państwami trzecimi w 
zakresie, w jakim mają one znaczenie dla 
ustawowych badań jednostek interesu 
publicznego.

zadania i decyzje niezbędne do wykonania 
zlecenia, o którym mowa w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu. Komitet 
wewnętrzny składa się przynajmniej z 
właściwych organów, o których mowa w 
art. 35 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.
Właściwe organy, o których mowa w art. 
32 dyrektywy 2006/43/WE, są zapraszane 
do udziału w posiedzeniach komitetu 
wewnętrznego dotyczących spraw 
związanych z zatwierdzaniem i rejestracją 
biegłych rewidentów i firm audytorskich 
oraz stosunków z państwami trzecimi w 
zakresie, w jakim mają one znaczenie dla 
ustawowych badań jednostek interesu 
publicznego.

Or. fr

Poprawka 189
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Do dnia X X 20XX r. [sześć lat po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia] na podstawie 
sprawozdania EUNGiPW i innych 
istotnych elementów Komisja przedstawia 
sprawozdanie z oceny wykonania całości 
zadań powierzonych EUNGiPW na mocy 
niniejszego artykułu.

Or. fr

Poprawka 190
Jaroslav Paška

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji i środków 
administracyjnych mających zastosowanie,
w określonych w załączniku przypadkach 
naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia, w stosunku do osób 
odpowiedzialnych za te naruszenia i 
podejmują wszystkie niezbędne środki w 
celu zapewnienia ich wdrażania.
Przewidziane sankcje i środki muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji i środków 
administracyjnych mających zastosowanie 
w określonych w załączniku przypadkach 
naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia i podejmują wszelkie
niezbędne środki w celu zapewnienia ich 
wdrażania. Przewidziane sankcje i środki 
muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające.

Or. en

Uzasadnienie

System wykazów naruszeń jest zbyt nakazowy i nie jest jasne jak taki wykaz może zostać 
połączony z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Poprawka 191
Jaroslav Paška

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują 
w szczególności – zgodnie z prawem 
krajowym – aby mogły zostać podjęte 
odpowiednie środki administracyjne lub 
nałożone sankcje administracyjne na 
osoby prawne lub fizyczne odpowiedzialne 
za naruszenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia. Te środki i sankcje 
obejmują uprawnienie właściwych władz 
do nakładania przynajmniej 
następujących środków i sankcji 
administracyjnych:
a) nakazanie osobie odpowiedzialnej za 
naruszenie zaprzestania określonych 
działań i powstrzymania się od 
ponownego podejmowania tych działań; 
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oraz
b) wystarczająco skuteczne i odstraszające 
kary administracyjne w proporcjonalnej 
wysokości.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to mniej nakazowe i bardziej wyważone podejście do sankcji administracyjnych, podobne 
w swej strukturze do sankcji obowiązujących w niektórych innych ustawodawstwach 
europejskich i może zostać lepiej dopasowane do obowiązujących przepisów krajowych.

Poprawka 192
Jaroslav Paška

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do 
naruszeń przepisów niniejszego 
rozporządzenia określonych w załączniku.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Do państw członkowskich należy wyznaczanie odpowiednich sankcji zgodnie 
z obowiązującym systemem sankcji administracyjnych i karnych. Ponadto ten wykaz sankcji 
jest nieproporcjonalny.

Poprawka 193
Jaroslav Paška

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. [...] skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Te sankcje wyglądają nieproporcjonalnie do funkcji, jaką ma pełnić badanie ustawowe. 
Ogólna zasada skutecznych sankcji znalazła się już w art. 61.

Poprawka 194
Jaroslav Paška

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą udzielić 
właściwym organom innych uprawnień w 
zakresie sankcji poza uprawnieniami, o 
których mowa w ust. 2, oraz mogą 
przewidzieć wyższe pułapy 
administracyjnych kar pieniężnych niż 
określone w tym ustępie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Te sankcje wyglądają nieproporcjonalnie do funkcji, jaką ma pełnić badanie ustawowe. 
Ogólna zasada skutecznych sankcji znalazła się już w art. 61.


