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Alteração 97
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A prestação às entidades auditadas de 
outros serviços, distintos da revisão legal 
de contas, por revisores oficiais de contas, 
sociedades de revisores oficiais de contas 
ou membros das suas redes pode 
comprometer a sua independência. Por 
conseguinte, é conveniente exigir ao 
revisor oficial de contas, à sociedade de 
revisores oficiais de contas e aos membros 
da sua rede que não prestem esses serviços 
às entidades que são objeto das suas 
auditorias. A prestação de serviços 
distintos da auditoria por uma sociedade de 
revisores oficiais de contas a uma empresa 
impediria que a dita sociedade realizasse a 
revisão legal das contas dessa empresa, o 
que reduziria o número de sociedades de 
revisores oficiais de contas disponíveis 
para prestar serviços de revisão legal de 
contas, nomeadamente a grandes entidades 
de interesse público, cujo mercado está 
concentrado. Consequentemente, para 
assegurar que um número mínimo de 
sociedades de revisores oficiais de contas 
pode prestar tais serviços a essas entidades, 
é conveniente exigir que as sociedades de 
revisores oficiais de contas com uma 
dimensão significativa concentrem a sua 
atividade profissional na revisão legal de 
contas e que não sejam autorizadas a 
prestar outros serviços que não estejam 
ligados a essa função, tais como serviços 
de consultoria ou de aconselhamento.

(11) A prestação às entidades auditadas de 
outros serviços, distintos da revisão legal 
de contas, por revisores oficiais de contas, 
sociedades de revisores oficiais de contas 
ou membros das suas redes pode 
comprometer a sua independência. Por 
conseguinte, é conveniente exigir ao 
revisor oficial de contas, à sociedade de 
revisores oficiais de contas e aos membros 
da sua rede que não prestem esses serviços 
às entidades que são objeto das suas 
auditorias. A prestação de serviços 
distintos da auditoria por uma sociedade de 
revisores oficiais de contas a uma empresa 
impediria que a dita sociedade realizasse a 
revisão legal das contas dessa empresa, o 
que reduziria o número de sociedades de 
revisores oficiais de contas disponíveis 
para prestar serviços de revisão legal de 
contas, nomeadamente a grandes entidades 
de interesse público, cujo mercado está 
concentrado. Consequentemente, para 
assegurar que um número mínimo de 
sociedades de revisores oficiais de contas 
pode prestar tais serviços a essas entidades, 
é conveniente exigir que as sociedades de 
revisores oficiais de contas com uma 
dimensão significativa concentrem a sua 
atividade profissional na revisão legal de 
contas e que não sejam autorizadas a 
prestar outros serviços que não estejam 
ligados a essa função, tais como serviços
de consultoria ou de aconselhamento, ou 
estabeleçam uma parceria com outras 
sociedades de revisores oficiais de contas 
em auditorias conjuntas, no caso de 
desejarem continuar a expandir as suas 
atividades de negócio.
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Or. en

Alteração 98
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os resultados da revisão legal de 
contas devem ser apresentados às partes 
interessadas no relatório de auditoria. Para 
aumentar a confiança dessas partes 
interessadas nas demonstrações financeiras 
da entidade auditada, é particularmente 
importante que o relatório de auditoria seja 
solidamente fundamentado e motivado, e o 
seu conteúdo alargado de modo a incluir 
informações adicionais específicas da 
auditoria realizada. O relatório de auditoria 
deve incluir, nomeadamente, informações 
suficientes sobre a metodologia utilizada, 
nomeadamente que parte do balanço foi 
diretamente verificada e que parte se 
baseou em testes dos sistemas e da 
conformidade, os níveis de materialidade 
aplicados na execução da auditoria, os 
domínios das demonstrações financeiras 
anuais e consolidadas que apresentem 
maior risco de distorções materiais, se a 
revisão legal das contas se destinava a 
detetar fraudes e, caso tenha sido emitido 
um parecer com reservas ou adverso, ou 
tenha sido declarada a impossibilidade de 
emitir um parecer sobre as contas, as 
razões dessa decisão.

(19) Os resultados da revisão legal de 
contas devem ser apresentados às partes 
interessadas no relatório de auditoria. Para 
aumentar a confiança dessas partes 
interessadas nas demonstrações financeiras 
da entidade auditada, é particularmente 
importante que o relatório de auditoria seja 
solidamente fundamentado e motivado, e o 
seu conteúdo alargado de modo a incluir 
informações adicionais acerca do auditado 
específicas da auditoria realizada. O 
relatório de auditoria deve incluir, 
nomeadamente, informações suficientes 
sobre a metodologia utilizada, 
nomeadamente que parte do balanço foi 
diretamente verificada e que parte se 
baseou em testes dos sistemas e da 
conformidade, os níveis de materialidade 
aplicados na execução da auditoria, os 
domínios das demonstrações financeiras 
anuais e consolidadas que apresentem 
maior risco de distorções materiais, se a 
revisão legal das contas se destinava a 
detetar fraudes e, caso tenha sido emitido 
um parecer com reservas ou adverso, ou 
tenha sido declarada a impossibilidade de 
emitir um parecer sobre as contas, as 
razões dessa decisão.

Or. lv

Alteração 99
Maria Da Graça Carvalho
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Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O valor da revisão legal de contas para 
a entidade auditada será muito maior se a 
comunicação entre o revisor oficial de 
contas ou a sociedade de revisores oficiais 
de contas, por um lado, e o comité de 
auditoria, por outro lado, for reforçada. 
Para além do diálogo regular durante a 
realização da revisão legal de contas, é 
importante que o revisor oficial de contas 
ou a sociedade de revisores oficiais de 
contas apresente ao comité de auditoria um 
relatório adicional e mais pormenorizado 
sobre os resultados da revisão. Esses 
relatórios complementares pormenorizados 
deverão poder ser facultados às autoridades 
de supervisão das entidades de interesse 
público, mas não ao público.

(20) O valor da revisão legal de contas para 
a entidade auditada será muito maior se a 
comunicação entre o revisor oficial de 
contas ou a sociedade de revisores oficiais 
de contas, por um lado, e o comité de 
auditoria, por outro lado, for reforçada. 
Esta situação contribui para uma maior 
transparência e para o reforço da 
responsabilização e da deontologia 
profissional. Para além do diálogo regular 
durante a realização da revisão legal de 
contas, é importante que o revisor oficial 
de contas ou a sociedade de revisores 
oficiais de contas apresente ao comité de 
auditoria um relatório adicional e mais 
pormenorizado sobre os resultados da 
revisão. Esses relatórios complementares 
pormenorizados deverão poder ser 
facultados às autoridades de supervisão das 
entidades de interesse público, mas não ao 
público.

Or. en

Alteração 100
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O valor da revisão legal de contas para 
a entidade auditada será muito maior se a 
comunicação entre o revisor oficial de 
contas ou a sociedade de revisores oficiais 
de contas, por um lado, e o comité de 
auditoria, por outro lado, for reforçada. 
Para além do diálogo regular durante a 
realização da revisão legal de contas, é 
importante que o revisor oficial de contas 

(20) O valor da revisão legal de contas para 
a entidade auditada será muito maior se a 
comunicação entre o revisor oficial de 
contas ou a sociedade de revisores oficiais 
de contas, por um lado, e o comité de 
auditoria, por outro lado, for reforçada. 
Para além do diálogo regular durante a 
realização da revisão legal de contas, é 
importante que o revisor oficial de contas 
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ou a sociedade de revisores oficiais de 
contas apresente ao comité de auditoria um 
relatório adicional e mais pormenorizado 
sobre os resultados da revisão. Esses 
relatórios complementares pormenorizados 
deverão poder ser facultados às autoridades 
de supervisão das entidades de interesse 
público, mas não ao público.

ou a sociedade de revisores oficiais de 
contas apresente ao comité de auditoria um 
relatório adicional e mais pormenorizado 
sobre os resultados da revisão. Esses 
relatórios complementares pormenorizados 
deverão poder ser facultados às autoridades 
de supervisão das entidades de interesse 
público e, se possível, desde que não 
digam respeito a segredos comerciais da 
empresa, ao público.

Or. lv

Alteração 101
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Também é importante reforçar o papel 
do comité de auditoria na seleção de um 
novo revisor oficial de contas ou de uma 
nova sociedade de revisores oficiais de 
contas, para que a assembleia-geral de 
acionistas ou os membros da entidade 
auditada possa tomar decisões mais 
fundamentadas. Por isso, quando 
apresentar uma proposta à assembleia-
geral, o conselho de administração deve 
explicar se está a seguir a recomendação do 
comité de auditoria e, se não estiver, por 
que razão não o fez A recomendação do 
comité de auditoria deverá incluir pelo 
menos duas opções possíveis para o 
trabalho de auditoria e uma preferência 
devidamente justificada em relação a uma 
delas, para que a assembleia-geral possa 
fazer uma verdadeira escolha. Para 
fornecer uma justificação equitativa e 
adequada na sua recomendação, o comité 
de auditoria deverá utilizar os resultados de 
um processo de seleção obrigatório, 
organizado pela entidade auditada sob a 
responsabilidade do comité de auditoria. 

(24) Também é importante reforçar o papel 
do comité de auditoria na seleção de um 
novo revisor oficial de contas ou de uma 
nova sociedade de revisores oficiais de 
contas, para que a assembleia-geral de 
acionistas ou os membros da entidade 
auditada possam tomar decisões mais 
fundamentadas. Por isso, quando 
apresentar uma proposta à assembleia-
geral, o conselho de administração deve 
explicar se está a seguir a recomendação do 
comité de auditoria e, se não estiver, por 
que razão não o fez O conselho de 
administração deve igualmente apresentar 
as suas razões caso proponha a renovação 
de um trabalho de auditoria, na sequência 
de um processo de concurso. A 
recomendação do comité de auditoria 
deverá incluir pelo menos duas opções 
possíveis para o trabalho de auditoria, uma 
avaliação exaustiva de ambas as 
propostas e uma preferência devidamente 
justificada em relação a uma delas, para 
que a assembleia-geral possa fazer uma 
verdadeira escolha. Para fornecer uma 
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Nesse processo de seleção, a entidade 
auditada deverá convidar os revisores 
oficiais de contas ou as sociedades de 
revisores oficiais de contas, incluindo os 
de menor dimensão, a apresentarem 
propostas para o trabalho de auditoria em 
causa. Os documentos do concurso deverão 
conter critérios de seleção transparentes e 
não discriminatórios a utilizar na avaliação 
das propostas. Considerando, todavia, que 
este processo de seleção poderá implicar 
custos desproporcionados para as empresas 
com reduzida capitalização em bolsa ou 
entidades de interesse público de pequena e 
média dimensão, é conveniente isentar 
essas entidades desta obrigação.

justificação equitativa e adequada na sua 
recomendação, o comité de auditoria 
deverá utilizar os resultados de um 
processo de concurso obrigatório, 
organizado pela entidade auditada sob a 
responsabilidade do comité de auditoria. 
Nesse processo de concurso, a entidade 
auditada deverá publicar uma 
convocatória dirigida aos revisores de 
contas ou às sociedades de revisores de 
contas para apresentarem propostas para o 
trabalho de auditoria em causa. Os 
documentos do concurso deverão conter 
critérios de seleção transparentes e não 
discriminatórios a utilizar na avaliação das 
propostas. Considerando, todavia, que este 
processo de concurso poderá implicar 
custos desproporcionados para as empresas 
com reduzida capitalização em bolsa ou 
entidades de interesse público de pequena e 
média dimensão, é conveniente isentar 
essas entidades desta obrigação.

Or. en

Alteração 102
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Também é importante reforçar o papel 
do comité de auditoria na seleção de um 
novo revisor oficial de contas ou de uma 
nova sociedade de revisores oficiais de 
contas, para que a assembleia-geral de 
acionistas ou os membros da entidade 
auditada possa tomar decisões mais 
fundamentadas. Por isso, quando 
apresentar uma proposta à assembleia-
geral, o conselho de administração deve 
explicar se está a seguir a recomendação do 
comité de auditoria e, se não estiver, por 
que razão não o fez A recomendação do 

(24) Também é importante reforçar o papel 
do comité de auditoria na seleção de um 
novo revisor oficial de contas ou de uma 
nova sociedade de revisores oficiais de 
contas, para que a assembleia-geral de 
acionistas ou os membros da entidade 
auditada possa tomar decisões mais 
fundamentadas. Esta situação conduz a 
uma maior transparência no processo de 
seleção e reforça a responsabilização 
relativamente aos acionistas. Por isso, 
quando apresentar uma proposta à 
assembleia-geral, o conselho de 
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comité de auditoria deverá incluir pelo 
menos duas opções possíveis para o 
trabalho de auditoria e uma preferência 
devidamente justificada em relação a uma 
delas, para que a assembleia-geral possa 
fazer uma verdadeira escolha. Para 
fornecer uma justificação equitativa e 
adequada na sua recomendação, o comité 
de auditoria deverá utilizar os resultados de 
um processo de seleção obrigatório, 
organizado pela entidade auditada sob a 
responsabilidade do comité de auditoria. 
Nesse processo de seleção, a entidade 
auditada deverá convidar os revisores 
oficiais de contas ou as sociedades de 
revisores oficiais de contas, incluindo os de 
menor dimensão, a apresentarem propostas 
para o trabalho de auditoria em causa. Os 
documentos do concurso deverão conter 
critérios de seleção transparentes e não 
discriminatórios a utilizar na avaliação das 
propostas. Considerando, todavia, que este 
processo de seleção poderá implicar custos 
desproporcionados para as empresas com 
reduzida capitalização em bolsa ou 
entidades de interesse público de pequena e 
média dimensão, é conveniente isentar
essas entidades desta obrigação.

administração deve explicar se está a 
seguir a recomendação do comité de 
auditoria e, se não estiver, por que razão 
não o fez A recomendação do comité de 
auditoria deverá incluir pelo menos duas 
opções possíveis para o trabalho de 
auditoria e uma preferência devidamente 
justificada em relação a uma delas, para 
que a assembleia-geral possa fazer uma 
verdadeira escolha. Para fornecer uma 
justificação equitativa e adequada na sua 
recomendação, o comité de auditoria 
deverá utilizar os resultados de um 
processo de seleção obrigatório, 
organizado pela entidade auditada sob a 
responsabilidade do comité de auditoria. 
Nesse processo de seleção, a entidade 
auditada deverá convidar os revisores 
oficiais de contas ou as sociedades de 
revisores oficiais de contas, incluindo os de 
menor dimensão, a apresentarem propostas 
para o trabalho de auditoria em causa. Os 
documentos do concurso deverão conter 
critérios de seleção transparentes e não 
discriminatórios a utilizar na avaliação das 
propostas. Considerando, todavia, que este 
processo de seleção poderá implicar custos 
desproporcionados para as empresas com 
reduzida capitalização em bolsa ou 
entidades de interesse público de pequena e 
média dimensão, é conveniente isentar 
essas entidades desta obrigação.

Or. en

Alteração 103
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para evitar a possível familiaridade e 
reforçar assim a independência dos 
revisores oficiais de contas e das 

(27) Para evitar a possível familiaridade e 
reforçar assim a independência dos 
revisores oficiais de contas e das 
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sociedades de revisores oficiais de contas, 
é importante estabelecer uma duração 
máxima para o trabalho de auditoria a 
executar por um revisor oficial de contas 
ou uma sociedade de revisores oficiais de 
contas numa determinada entidade. Deve 
também ser criado um mecanismo 
adequado de rotação gradual em relação 
aos mais altos quadros envolvidos na 
revisão legal de contas, incluindo os sócios 
principais que realizem a revisão legal de 
contas em nome da sociedade a que 
pertencem. É igualmente importante 
prever um período adequado durante o 
qual o revisor oficial de contas ou a 
sociedade de revisores oficiais de contas 
em causa não poderá realizar a revisão
legal de contas da mesma entidade. A fim 
de facilitar a transição, o revisor anterior 
deve transmitir um dossiê de transferência 
com as informações relevantes ao novo 
revisor oficial de contas.

sociedades de revisores oficiais de contas, 
é importante estabelecer um mecanismo 
adequado de rotação gradual em relação 
aos mais altos quadros envolvidos na 
revisão legal de contas, incluindo os sócios 
principais que realizem a revisão legal de 
contas em nome da sociedade a que 
pertencem.

Or. en

Alteração 104
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para evitar a possível familiaridade e 
reforçar assim a independência dos 
revisores oficiais de contas e das 
sociedades de revisores oficiais de contas, 
é importante estabelecer uma duração 
máxima para o trabalho de auditoria a 
executar por um revisor oficial de contas 
ou uma sociedade de revisores oficiais de 
contas numa determinada entidade. Deve 
também ser criado um mecanismo 
adequado de rotação gradual em relação 
aos mais altos quadros envolvidos na 
revisão legal de contas, incluindo os 

(27) Para evitar a possível familiaridade e 
reforçar assim a independência dos 
revisores oficiais de contas e das 
sociedades de revisores oficiais de contas, 
é importante estabelecer uma duração 
máxima para o trabalho de auditoria a 
executar por um revisor oficial de contas 
ou uma sociedade de revisores oficiais de 
contas numa determinada entidade. Além 
disso, deve ser documentada, 
regularmente e de forma adequada, uma 
avaliação da qualidade da auditoria 
exaustiva, transparente e independente. 
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sócios principais que realizem a revisão 
legal de contas em nome da sociedade a 
que pertencem. É igualmente importante 
prever um período adequado durante o 
qual o revisor oficial de contas ou a 
sociedade de revisores oficiais de contas 
em causa não poderá realizar a revisão 
legal de contas da mesma entidade. A fim 
de facilitar a transição, o revisor anterior 
deve transmitir um dossiê de transferência 
com as informações relevantes ao novo 
revisor oficial de contas.

Tal avaliação exaustiva deve constituir a 
base para a seleção do revisor de contas 
pela assembleia-geral por meio de um 
processo de concurso, pelo menos, de sete 
em sete anos. Deve, além disso, ser criado 
um mecanismo adequado de rotação 
gradual em relação aos mais altos 
quadros envolvidos na revisão legal de 
contas, incluindo os sócios principais que 
realizem a revisão legal de contas em 
nome da sociedade a que pertencem.

Or. en

Alteração 105
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Para ter em conta a evolução no 
domínio da auditoria e revisão legal de 
contas e no mercado da auditoria, deverá 
ser atribuída competência à Comissão para 
especificar os requisitos técnicos relativos 
ao conteúdo do dossiê de transferência 
que o novo revisor oficial de contas ou a 
nova sociedade de revisores oficiais de 
contas deverá receber e à criação de um 
certificado de qualidade europeu para os 
revisores oficiais de contas e as sociedades 
de revisores oficiais de contas que realizem 
revisões legais das contas de entidades de 
interesse público.

(43) Para ter em conta a evolução no 
domínio da auditoria e revisão legal de 
contas e no mercado da auditoria, deverá 
ser atribuída competência à Comissão para 
especificar os requisitos técnicos relativos 
à criação de um certificado de qualidade 
europeu para os revisores oficiais de contas 
e as sociedades de revisores oficiais de 
contas que realizem revisões legais das 
contas de entidades de interesse público.

Or. en

Alteração 106
Alejo Vidal-Quadras
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Os revisores oficiais de contas e 
sociedades de revisores oficiais de contas 
devem ter políticas de remuneração 
adequadas, que ofereçam incentivos ao 
desempenho suficientes para assegurar a 
qualidade da auditoria. A remuneração e a 
avaliação do desempenho dos empregados, 
designadamente, não devem estar 
condicionadas às receitas que os revisores 
oficiais de contas ou as sociedades de 
revisores oficiais de contas obtenham da
entidade auditada;

j) Os revisores oficiais de contas e 
sociedades de revisores oficiais de contas 
devem ter políticas de remuneração 
adequadas, que ofereçam incentivos ao 
desempenho suficientes para assegurar a 
qualidade da auditoria. A remuneração e a 
avaliação de um sócio principal 
responsável pela auditoria ou qualquer 
outra pessoa física diretamente envolvida 
na auditoria, designadamente, não devem 
ser influenciadas ou determinadas pelo 
benefício derivado da prestação de 
serviços adicionais à entidade auditada. 
Isto não invalida que se leve a cabo uma 
distribuição de benefícios normal entre os 
sócios da empresa.

Or. es

Alteração 107
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

A prestação de serviços distintos da auditoria está devidamente regulamentada em normas 
éticas internacionais e as eventuais alterações devem ser incluídas nesse contexto.

Alteração 108
Bendt Bendtsen
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Proibição da prestação de serviços 
distintos da auditoria

Prestação de serviços distintos da atestação

Or. en

Justificação

Os serviços distintos da atestação podem ser classificados como se segue: - proibidos de um 
modo geral; - proibidos ou autorizados dependendo de uma análise casuística; - autorizados 
de um modo geral. No caso de determinados serviços distintos da atestação serem 
considerados prejudiciais para a independência, devem, por conseguinte, ser especificamente 
enumerados e proibidos. Desta feita, no artigo 10.º propomos a supressão da parte do título 
relativa a «Proibição da» e, em contrapartida, pretendemos incluir no artigo 10.º as regras 
relativas à «Prestação de serviços distintos da atestação» [serviços distintos da auditoria].

Alteração 109
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os revisores oficiais de contas e as 
sociedades de revisores oficiais de contas 
que realizem a revisão legal das contas de 
entidades de interesse público podem
prestar à entidade auditada, à sua 
empresa-mãe e às empresas sob o seu 
controlo serviços de revisão legal das 
contas e serviços financeiros 
relacionados.

1. Os revisores oficiais de contas e as 
sociedades de revisores oficiais de contas 
que realizem a revisão legal das contas de 
entidades de interesse público não devem
prestar à entidade auditada, à sua 
empresa-mãe e às empresas sob o seu 
controlo, para as quais a entidade 
auditada é significativa, os serviços 
proibidos a que se refere o n.º 3.

1-A. Os serviços distintos da atestação, 
que não se encontram classificados como 
serviços proibidos, podem ser prestados 
mediante aprovação prévia do comité de 
auditoria [ou do conselho de 
administração, no caso de não existir um 
comité de auditoria]. Em quaisquer 
circunstâncias, a prestação de serviços 
distintos da atestação não pode 
representar quaisquer ameaças à 
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independência do revisor oficial de contas 
da entidade de interesse público.

Or. en

Justificação

Na Recomendação sobre a independência dos revisores oficiais de contas na UE 
(2002/590/CE) figura uma lista exaustiva das proibições em vigor. Esta lista de serviços 
proibidos é reforçada em diversos casos pelo código deontológico IESBA. No artigo 10.º, n.º 
1, propomos esclarecer que o revisor oficial de contas ou a sociedade de revisores oficiais de 
contas não deve prestar serviços proibidos conforme mencionado numa subsecção 
subsequente. Contrariamente, os serviços distintos da atestação, que não se encontram 
classificados como serviços proibidos, podem ser prestados mediante aprovação prévia do 
comité de auditoria.

Alteração 110
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso o revisor oficial de contas pertença a 
uma rede, um membro dessa rede pode 
prestar à entidade auditada, à sua 
empresa-mãe e às empresas sob o seu 
controlo no território da União quaisquer 
serviços de revisão legal das contas ou 
serviços financeiros relacionados.

Sempre que a empresa-mãe não seja
auditada por um revisor oficial de contas 
ou por uma sociedade de revisores oficiais 
de contas que realize a revisão legal das 
contas ou por uma sociedade da rede 
associada, as restrições acima 
mencionadas relacionadas com a 
prestação de serviços proibidos não são 
aplicáveis.

Or. en

Justificação

Afigura-se necessário harmonizar a redação de «empresa-mãe» com o código deontológico 
IESBA, com exceção daquelas situações em que a própria empresa-mãe não é auditada pela 
sociedade de revisores oficiais de contas ou por uma sociedade da rede.

Alteração 111
Bendt Bendtsen
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do presente artigo, 
entende-se por serviços financeiros 
relacionados com a auditoria:

Suprimido

a) A revisão legal ou a análise das 
demonstrações financeiras intercalares;
b) A confirmação das declarações sobre a 
governação da sociedade;
c) A confirmação do tratamento dado à 
questão da responsabilidade social das 
empresas;
d) A confirmação ou certificação das 
informações que devem ser 
obrigatoriamente apresentadas às 
autoridades de regulamentação das 
instituições financeiras, para além do 
âmbito da revisão legal de contas, com o 
intuito de apoiar essas autoridades no 
exercício das suas funções, como as 
informações relativas aos requisitos de 
fundos próprios ou a determinados rácios 
de solvabilidade que determinam a 
probabilidade de uma empresa continuar 
a cumprir as suas obrigações de dívida;
e) A confirmação da conformidade com 
os requisitos em matéria fiscal, quando 
exigida pela legislação nacional;
f) Qualquer outro dever legal relacionado 
com o trabalho de auditoria imposto pela 
legislação da União ao revisor oficial de 
contas ou à sociedade de revisores oficiais 
de contas.

Or. en

Justificação

No artigo 10.º, n.º 2, é proposta a supressão da expressão «serviços financeiros relacionados 
com a auditoria». É proposta uma lista de serviços proibidos, mas não é recomendável uma 
lista de «serviços financeiros relacionados com a auditoria» que apenas o revisor oficial de 
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contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas pode prestar razoavelmente. A 
prestação desses serviços pelo revisor de contas pode ser solicitada ou o revisor de contas 
encontra-se em melhores condições para os prestar ao cliente auditado, atendendo ao facto 
de que o serviço está intimamente ligado ao trabalho de auditoria. Em consonância com este 
entendimento, o regulamento visa a autorização dos serviços referidos como «serviços 
financeiros relacionados com a auditoria».

Alteração 112
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os revisores oficiais de contas e as 
sociedades de revisores oficiais de contas 
que realizem a revisão legal das contas de 
entidades de interesse público não devem 
prestar direta ou indiretamente à entidade 
auditada, à sua empresa-mãe e às 
empresas sob o seu controlo serviços 
distintos dos serviços de auditoria e 
revisão.

Suprimido

Or. en

Alteração 113
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Quando o revisor oficial de contas 
pertencer a uma rede, nenhum membro 
dessa rede deve prestar à entidade 
auditada, à sua empresa-mãe e às 
empresas sob o seu controlo no território 
da União quaisquer serviços distintos dos 
serviços de auditoria e revisão.

Suprimido

Or. en
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Alteração 114
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por serviços distintos dos serviços de 
auditoria e revisão:

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por serviços proibidos:

a) Todos os serviços que acarretem 
conflitos de interesses:

a) quaisquer serviços em que um revisor 
oficial de contas ou uma sociedade de 
revisores oficiais de contas assuma a 
responsabilidade pela gestão ou emita 
pareceres e tome decisões significativas 
em relação ao cliente auditado;

i) serviços especializados não 
relacionados com a auditoria ou revisão, 
serviços de consultoria fiscal, serviços 
gerais de gestão e outros serviços de 
aconselhamento;
ii) elaboração de registos contabilísticos e 
de demonstrações financeiras;

b) serviços de contabilidade, incluindo 
serviços de processamento de salários e 
elaboração de registos contabilísticos e de 
demonstrações financeiras;

conceção e aplicação de um procedimento 
de controlo interno ou de gestão dos riscos 
relacionado com a elaboração e/ou o 
controlo das informações relativas ao 
financiamento incluídas nas demonstrações 
financeiras, bem como aconselhamento em 
matéria de risco;

c) conceção e aplicação de um 
procedimento de controlo interno ou de 
gestão dos riscos relacionado com a 
elaboração e/ou o controlo das informações 
relativas ao financiamento incluídas nas 
demonstrações financeiras, bem como 
aconselhamento em matéria de risco, que: 

i) constitua uma parte significativa do 
controlo interno do relato financeiro; ou 
ii) crie informação que seja significativa 
para os registos contabilísticos ou as 
demonstrações financeiras do cliente 
sobre os quais a sociedade emitirá um 
parecer;

iv) serviços de avaliação, fornecimento de 
atestados de equidade ou de relatórios de 
contribuição em espécie;

d) serviços de avaliação; se as avaliações 
tiverem um efeito material, separada ou 
agregadamente, nas demonstrações 
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financeiras sobre as quais a sociedade 
emitirá um parecer;

v) serviços atuariais e legais, 
nomeadamente no quadro de processos 
litigiosos;

e) serviços atuariais e legais, 
nomeadamente no quadro da resolução de 
diferendos e litígios, sempre que os 
montantes em causa sejam significativos 
para as demonstrações financeiras sobre 
as quais a sociedade emitirá um parecer;

vi) conceção e desenvolvimento de 
sistemas informáticos no domínio 
financeiro para entidades de interesse 
público, como referido no artigo 2.º, n.º 
13, alíneas b) a j), da Diretiva 
2006/43/CE;
vii) participação na auditoria interna do 
cliente e prestação de serviços relacionados 
com a função de auditoria interna;

f) participação na auditoria interna do 
cliente e prestação de serviços relacionados 
com a função de auditoria interna;

viii) serviços de corretagem ou negociação, 
consultoria de investimento ou serviços de 
banca de investimento;

g) serviços de corretagem ou negociação, 
consultoria de investimento ou serviços de 
banca de investimento, incluindo a 
prestação de serviços de consultadoria 
financeira às empresas, envolvendo a 
promoção, negociação ou subscrição de 
ações no cliente da auditoria;

b) Serviços que possam acarretar conflitos 
de interesses:
i) serviços de recursos humanos, incluindo 
o recrutamento de quadros superiores; 

h) serviços de recursos humanos, incluindo 
o recrutamento de quadros superiores, de 
um administrador ou dirigente da 
entidade em posição de exercer influência 
significativa sobre a preparação dos 
registos contabilísticos ou das 
demonstrações financeiras do cliente 
sobre as quais a sociedade emitirá um 
parecer. Estes serviços proibidos incluem 
a seleção ou procura ativa de candidatos 
para tais cargos e a realização de 
verificações referenciais de eventuais 
candidatos para esses mesmos cargos.

ii) fornecimento de «cartas de conforto» 
aos investidores, no contexto da emissão 
de valores mobiliários de uma empresa;
iii) conceção e desenvolvimento de 
sistemas informáticos no domínio 
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financeiro para entidades de interesse 
público, como referido no artigo 2.º, n.º 
13, alínea a), da Diretiva 2006/43/CE;
iv) serviços relacionados com a diligência 
devida a exercer por um vendedor ou 
comprador em eventuais fusões e 
aquisições e atestação da entidade 
auditada perante outras partes numa 
transação financeira ou empresarial.

Or. en

Justificação

A lista de «serviços distintos da auditoria» referida no artigo 10.º, n.º 3, é substituída por 
uma lista de «serviços proibidos». Determinados serviços distintos da auditoria seriam vistos 
como uma ameaça significativa à independência do revisor de contas e a única solução 
viável passa por proibir a prestação de tais serviços aos clientes auditados. A proibição total 
da prestação de serviços distintos da auditoria não pode ser apoiada, somente naqueles casos 
claramente proibidos. No que respeita a outros serviços distintos da auditoria é possível, em 
muitos casos, reduzir estas ameaças para um nível aceitável mediante a introdução de 
medidas específicas, com vista a assegurar a independência do revisor de contas. 

Alteração 115
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 3 – alínea a) – ponto viii-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

viii-A) serviços de recursos humanos que 
consistem em recrutar quadros 
superiores.

Or. es

Alteração 116
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1



AM\916386PT.doc 19/58 PE498.010v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

4. Se um membro da rede a que pertence 
o revisor oficial de contas ou a sociedade 
de revisores oficiais de contas que realiza 
a revisão legal das contas de uma 
entidade de interesse público prestar 
serviços distintos da auditoria a uma 
empresa situada num país terceiro e 
controlada pela entidade de interesse 
público auditada, o revisor ou a sociedade 
em causa deve avaliar se a sua 
independência ficará comprometida por 
essa prestação de serviços pelo membro 
da rede.

Suprimido

Or. en

Alteração 117
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso a sua independência seja afetada, o 
revisor oficial de contas ou a sociedade de 
revisores oficiais de contas aplicam 
salvaguardas para limitar as ameaças 
causadas por essa prestação de serviços 
num país terceiro. O revisor ou a 
sociedade só podem continuar a realizar a 
revisão legal das contas da entidade de 
interesse público se puderem justificar, 
nos termos do artigo 11.º, que a referida 
prestação de serviços não afeta o seu 
julgamento profissional nem o relatório 
de auditoria.

Suprimido

Or. en

Justificação

Na proposta de regulamento, o n.º 4 do artigo 10.º deve ser introduzido no n.º 1 do mesmo 
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artigo.

Alteração 118
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que o envolvimento na 
tomada de decisões da entidade auditada e 
a prestação dos serviços referidos no n.º 3, 
alínea a), subalíneas ii) e iii), afetam essa 
independência em todos os casos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Na proposta de regulamento, o n.º 4 do artigo 10.º deve ser introduzido no n.º 1 do mesmo 
artigo.

Alteração 119
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A prestação dos serviços referidos no 
n.º 3, alínea a), subalíneas i) e iv) a viii), 
afeta também presumivelmente essa 
independência.

Suprimido

Or. en

Justificação

Na proposta de regulamento, o n.º 4 do artigo 10.º deve ser introduzido no n.º 1 do mesmo 
artigo.
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Alteração 120
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O revisor oficial de contas ou a sociedade 
de revisores oficiais de contas pode 
consultar a autoridade competente para 
obter um parecer sobre esta questão.

Suprimido

Or. en

Justificação

Na proposta de regulamento, o n.º 4 do artigo 10.º deve ser introduzido no n.º 1 do mesmo 
artigo.

Alteração 121
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Caso uma sociedade de revisores 
oficiais de contas obtenha mais de um 
terço das suas receitas anuais de auditoria 
de grandes entidades de interesse público 
e pertença a uma rede cujos membros 
tenham, no seu conjunto, receitas anuais 
de auditoria superiores a 1 500 000 EUR 
na União Europeia, deve respeitar as 
seguintes condições:

Suprimido

a) Não prestar, direta ou diretamente, 
serviços distintos da auditoria a qualquer 
entidade de interesse público;
b) Não pertencer a uma rede que preste 
serviços distintos da auditoria na União;
c) Qualquer entidade que preste os 
serviços enumerados no n.º 3 não deve 
deter, direta ou indiretamente, mais de 
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5 % do capital ou dos direitos de voto da 
sociedade de revisores oficiais de contas;
d) As entidades que prestem os serviços 
enumerados no n.º 3 não devem deter, 
direta ou indiretamente, mais de 10 % do 
capital ou dos direitos de voto da 
sociedade de revisores oficiais de contas;
e) Uma tal sociedade de revisores oficiais 
de contas não deve deter, direta ou 
indiretamente, mais de 5 % do capital ou 
dos direitos de voto de qualquer entidade 
que preste os serviços enumerados no 
n.º 3.

Or. en

Alteração 122
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Caso uma sociedade de revisores oficiais 
de contas obtenha mais de um terço das 
suas receitas anuais de auditoria de grandes 
entidades de interesse público e pertença a 
uma rede cujos membros tenham, no seu 
conjunto, receitas anuais de auditoria 
superiores a 1 500 000 EUR na União 
Europeia, deve respeitar as seguintes 
condições:

5. Caso uma sociedade de revisores oficiais 
de contas obtenha mais de um terço das 
suas receitas anuais de auditoria de grandes 
entidades de interesse público e pertença a 
uma rede cujos membros tenham, no seu 
conjunto, receitas anuais de auditoria 
superiores a 1 500 000 EUR na União 
Europeia, considerando que as receitas 
provenientes das auditorias, para as quais 
foi nomeada mais do que uma sociedade 
de revisores oficiais de contas, não devem 
ser ponderadas no cálculo destes limiares,
deve respeitar as seguintes condições:

Or. en

Justificação

O chamado conceito de «sociedades constituídas unicamente por revisores oficiais de 
contas» afigura-se desproporcionado. Por conseguinte e a fim de incentivar as auditorias 
conjuntas, propõe-se que a escolha resida nas sociedades de revisores oficiais de contas de 
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grandes dimensões em parceria com outras sociedades de revisores oficiais de contas, caso 
pretendam continuar a expandir as suas atividades de negócio. Esta situação propicia uma 
oportunidade às sociedades de revisores oficiais de contas de pequenas dimensões para 
serem contratadas pelas sociedades de revisores oficiais de contas de grandes dimensões, 
juntamente com uma grande empresa parceira da rede, o que asseguraria, pelo menos, 
algumas auditorias conjuntas no mercado sem que se tornassem, de modo geral, obrigatórias.

Alteração 123
Jaroslav Paška

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 68.º, para efeitos da adaptação da 
lista de serviços financeiros relacionados 
com a auditoria referidos no n.º 2 e da 
lista de serviços distintos da auditoria 
referidos no n.º 3 do presente artigo. Ao 
utilizar esses poderes, a Comissão deve ter 
em conta a evolução no domínio da 
auditoria e do exercício profissional da 
auditoria.

6. Os Estados-Membros podem, a título 
excecional, fazer aditamentos à lista de 
serviços proibidos, por força do n.º 3, dos 
revisores oficiais de contas ou sociedades 
de revisores oficiais de contas em relação 
aos quais o Estado-Membro em causa é o 
Estado-Membro de origem, sob reserva de 
esses aditamentos provirem de requisitos 
vigentes ao abrigo da legislação ou 
regulamentação nacional.

Or. en

Justificação

Não se trata de um elemento não essencial, e, por conseguinte, não pode ser delegado; 
quaisquer alterações devem ser introduzidas através da legislação adotada pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho. A alteração prevê que os Estados-Membros façam aditamentos à 
lista de serviços proibidos, na medida em que esses aditamentos reflitam a legislação ou a 
regulamentação em vigor. A alteração reconhece que, apesar de a harmonização constituir o 
objetivo geral, alguns Estados-Membros podem considerar que, a par disso, as respetivas 
disposições nacionais específicas em vigor devem continuar a ser aplicáveis, nomeadamente 
nos casos em que prevejam normas mais rigorosas.

Alteração 124
Bendt Bendtsen
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 68.º, para efeitos da adaptação da 
lista de serviços financeiros relacionados 
com a auditoria referidos no n.º 2 e da 
lista de serviços distintos da auditoria 
referidos no n.º 3 do presente artigo. Ao 
utilizar esses poderes, a Comissão deve ter 
em conta a evolução no domínio da 
auditoria e do exercício profissional da 
auditoria.

6. Os Estados-Membros estão autorizados 
a incluir serviços proibidos suplementares 
na lista de serviços proibidos referidos no 
n.º 3, com base na legislação ou 
regulamentação nacional.

Or. en

Justificação

Na proposta de regulamento, propõe-se a supressão do artigo 10.º, n.º 6, relativo à adoção de 
atos delegados. Qualquer legislação deve ser adotada pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho e não através de atos delegados. Porém, se qualquer Estado-Membro pretender 
reforçar as suas regras locais, tal situação deve ser viável.

Alteração 125
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso a entidade auditada seja dispensada 
da obrigação de ter um comité de auditoria, 
deve decidir qual dos seus organismos ou 
órgãos deve desempenhar as funções 
atribuídas ao comité de auditoria pelo 
presente número.

Caso a entidade auditada seja dispensada 
da obrigação de ter um comité de auditoria, 
deve decidir qual dos seus organismos ou 
órgãos deve desempenhar as funções 
atribuídas ao comité de auditoria pelo 
presente número, a fim de evitar conflitos 
de interesses, garantir a independência e 
a deontologia profissional.

Or. en
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Alteração 126
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Os revisores oficiais de contas e 
sociedades de revisores oficiais de contas 
devem criar um dossiê de auditoria para 
cada revisão legal de contas realizada. Esse 
dossiê deve incluir pelo menos os seguintes 
dados e documentos, em papel ou em 
formato eletrónico:

(5) Os revisores oficiais de contas e 
sociedades de revisores oficiais de contas 
devem criar um dossiê de auditoria para 
cada revisão legal de contas realizada. Esse 
dossiê deve incluir pelo menos os seguintes 
dados e documentos, em papel e em 
formato eletrónico:

Or. ro

Alteração 127
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Os revisores oficiais de contas e sociedades 
de revisores oficiais de contas devem 
respeitar as normas internacionais de 
auditoria referidas no artigo 26.º da 
Diretiva 2006/43/CE quando realizam a 
revisão legal das contas de entidades de 
interesse público, desde que essas normas 
sejam conformes com os requisitos do 
presente regulamento.

Os revisores oficiais de contas e sociedades 
de revisores oficiais de contas devem 
respeitar as normas internacionais de 
auditoria referidas no artigo 26.º da 
Diretiva 2006/43/CE quando realizam a 
revisão legal das contas de entidades de 
interesse público.

Or. en

Alteração 128
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 22
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Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

O teor dos relatórios de auditoria deve ser regulamentado através das normas internacionais 
de auditoria vigentes e as eventuais alterações devem ser incluídas nesse contexto.

Alteração 129
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O relatório de auditoria não deve ter 
mais de quatro páginas ou 10 000 
carateres (sem espaços). Não deve conter 
referências cruzadas ao relatório 
adicional dirigido ao comité de auditoria, 
referido no artigo 23.º.

Suprimido

Or. es

Alteração 130
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O relatório adicional é divulgado à 
assembleia-geral da entidade auditada, se 
o órgão de direção ou de administração 
da entidade auditada assim o decidir.

Suprimido

Or. en
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Alteração 131
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Fiscalização da revisão legal de contas 
pelo comité de auditoria

Exame da revisão legal de contas pelo 
comité de auditoria

Or. fr

Alteração 132
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O comité de auditoria da entidade de 
interesse público deve monitorizar o 
trabalho do(s) revisor(es) oficial(is) de 
contas ou da(s) sociedade(s) de revisores 
oficiais de contas que realizam a revisão 
legal de contas.

O comité de auditoria da entidade de 
interesse público deve examinar o trabalho 
do(s) revisor(es) oficial(is) de contas ou 
da(s) sociedade(s) de revisores oficiais de 
contas que realizam a revisão legal de 
contas.

Or. fr

Justificação

Afigura-se contrário à independência do revisor oficial de contas ou do auditor a sua 
supervisão pelo comité de auditoria. Propõe-se que o trabalho do revisor oficial de contas ou 
do auditor seja examinado e não supervisionado.

Alteração 133
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os membros do comité de auditoria devem 
participar em programas de 
desenvolvimento de competências, a fim 
de assegurar um nível de conhecimentos 
técnicos adequado ao exercício das suas 
funções.

Or. ro

Alteração 134
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Salvo se disser respeito à renovação de 
um trabalho de auditoria nos termos do 
segundo parágrafo do artigo 33.º, n.º 1, a 
recomendação do comité de auditoria 
referida no n.º 2 deve ser elaborada na 
sequência de um processo de seleção 
organizado pela entidade auditada e que 
respeite os seguintes critérios:

3. Quando uma entidade de interesse 
público lança concurso para auditoria, a 
recomendação do comité de auditoria 
referida no n.º 2 do presente artigo deve 
ser elaborada na sequência de um processo 
de seleção organizado pela entidade 
auditada que deve tomar em consideração 
os seguintes critérios:

Or. en

Justificação

A fim de ser coerente com o papel reforçado dos comités de auditoria ao abrigo da presente 
legislação, deve caber ao comité de auditoria determinar se o processo de concurso é 
adequado ou não, considerando a designação de uma nova sociedade de revisores oficiais de 
contas. Esta abordagem é igualmente coerente com a política europeia relativa ao governo 
das sociedades, dependente sobretudo dos princípios e orientações.

Alteração 135
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. Salvo se disser respeito à renovação de 
um trabalho de auditoria nos termos do 
segundo parágrafo do artigo 33.º, n.º 1, a 
recomendação do comité de auditoria 
referida no n.º 2 deve ser elaborada na 
sequência de um processo de seleção 
organizado pela entidade auditada e que 
respeite os seguintes critérios:

3. Quando uma entidade de interesse 
público lança concurso para auditoria, a 
recomendação do comité de auditoria 
referida no n.º 2 do presente artigo deve 
ser elaborada na sequência de um processo 
de seleção organizado pela entidade 
auditada e que respeite os seguintes 
critérios:

Or. en

Alteração 136
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Salvo se disser respeito à renovação de 
um trabalho de auditoria nos termos do 
segundo parágrafo do artigo 33.º, n.º 1, a 
recomendação do comité de auditoria 
referida no n.º 2 deve ser elaborada na 
sequência de um processo de seleção
organizado pela entidade auditada e que
respeite os seguintes critérios:

3. Sempre que a entidade auditada assim 
o decidir, mas o mais tardar após sete 
anos de renovação dos trabalhos de 
auditoria, a recomendação do comité de 
auditoria referida no n.º 2 do presente 
artigo deve ser elaborada na sequência de 
um processo de concurso organizado pela 
entidade auditada e que respeite os 
seguintes critérios:

Or. en

Justificação

Embora a duração máxima de um trabalho de auditoria seja de 14 anos, deve haver lugar a 
um concurso, pelo menos, de sete em sete anos, de forma a permitir aos revisores oficiais de 
contas e às sociedades de revisores oficiais de contas concorrentes que apresentem uma 
proposta de trabalho de auditoria.

Alteração 137
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Salvo se disser respeito à renovação de 
um trabalho de auditoria nos termos do 
segundo parágrafo do artigo 33.º, n.º 1, a 
recomendação do comité de auditoria 
referida no n.º 2 deve ser elaborada na 
sequência de um processo de seleção
organizado pela entidade auditada e que 
respeite os seguintes critérios:

3. Salvo se disser respeito à renovação de 
um trabalho de auditoria nos termos do 
segundo parágrafo do artigo 33.º, n.º 1, a 
recomendação do comité de auditoria 
referida no n.º 2 deve ser elaborada na 
sequência de um processo de contratação 
pública organizado pela entidade auditada 
e que respeite os seguintes critérios:

Or. ro

Alteração 138
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A entidade auditada pode convidar 
quaisquer revisores oficiais de contas ou 
sociedades de revisores oficiais de contas 
a apresentarem propostas para a 
prestação do serviço de revisão legal de 
contas, desde que o artigo 33.º, n.º 2, seja 
respeitado e pelo menos um dos revisores 
ou sociedades convidados não tenha 
recebido, no ano civil anterior, mais de 
15 % dos seus honorários totais de 
auditoria de grandes entidades de 
interesse público no Estado-Membro em 
causa;

a) A entidade auditada deve publicar um 
convite à apresentação de propostas para 
os trabalhos de auditoria no Jornal 
Oficial da União Europeia e em jornais 
ou publicações nacionais. Os documentos 
do concurso devem incluir critérios de 
seleção transparentes e não 
discriminatórios, que serão utilizados 
para avaliar as propostas. As disposições 
do artigo 33.º, n.º 2, devem ser 
respeitadas.

Or. ro

Justificação

É importante que o processo de seleção seja transparente e aberto a todos os potenciais 
proponentes. 
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Alteração 139
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A entidade auditada pode convidar 
quaisquer revisores oficiais de contas ou 
sociedades de revisores oficiais de contas a 
apresentarem propostas para a prestação do 
serviço de revisão legal de contas, desde 
que o artigo 33.º, n.º 2, seja respeitado e 
pelo menos um dos revisores ou 
sociedades convidados não tenha 
recebido, no ano civil anterior, mais de 
15 % dos seus honorários totais de 
auditoria de grandes entidades de 
interesse público no Estado-Membro em 
causa;

a) A entidade auditada pode convidar 
quaisquer revisores oficiais de contas ou 
sociedades de revisores oficiais de contas a 
apresentarem propostas para a prestação do 
serviço de revisão legal de contas, desde 
que o artigo 33.º, n.º 2, seja respeitado.
Pelo menos uma das sociedades de 
revisores oficiais de contas convidadas 
deve ser uma sociedade de pequena 
dimensão, com base no seu volume de 
negócios, no número de trabalhadores e 
na quantidade de revisões legais das 
contas de entidades de interesse público 
realizadas no exercício anterior, tal como 
publicado pela autoridade competente nos 
termos do disposto no artigo 32.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Embora a redação inicial seja desproporcionada, provoque distorções indevidas da 
concorrência e possa revelar-se danosa para a qualidade da auditoria, esta situação permite 
preservar o objetivo de promoção da concorrência e da possibilidade de escolha.

Alteração 140
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A entidade auditada deve elaborar 
documentos de concurso destinados ao(s) 
revisor(es) oficial(is) de contas ou 
sociedade(s) de revisores oficiais de 
contas convidado(s). Esses documentos 

c) A entidade auditada deve elaborar 
documentos de concurso destinados ao(s) 
revisor(es) oficial(is) de contas 
convidado(s) a apresentar propostas nos 
termos do processo de contratação 
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devem permitir que estes compreendam a 
atividade da entidade auditada e o tipo de 
revisão legal de contas que deve ser 
realizado. Os documentos de concurso 
devem incluir critérios de seleção 
transparentes e não discriminatórios, que 
serão utilizados pela entidade auditada para 
avaliar as propostas apresentadas pelos 
revisores oficiais de contas ou pelas 
sociedades de revisores oficiais de contas;

pública. Esses documentos devem permitir 
que estes compreendam a atividade da 
entidade auditada e o tipo de revisão legal 
de contas que deve ser realizado. Os 
documentos de concurso devem incluir 
critérios de seleção transparentes e não 
discriminatórios, que serão utilizados pela 
entidade auditada para avaliar as propostas 
apresentadas pelos revisores oficiais de 
contas ou pelas sociedades de revisores 
oficiais de contas;

Or. ro

Alteração 141
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As entidades de interesse público que 
satisfaçam os critérios estabelecidos no 
artigo 2.º, n.º 1, alíneas f) e t), da Diretiva 
2003/71/CE não devem ser obrigadas a 
aplicar o processo de seleção referido no 
n.º 4.

Suprimido

Or. ro

Alteração 142
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. A proposta de designação dos revisores 
oficiais de contas ou sociedades de 
revisores oficiais de contas apresentada 
pelo conselho de administração ou de 
fiscalização à assembleia-geral de 

Suprimido
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acionistas ou membros da entidade 
auditada deve incluir a recomendação 
feita pelo comité de auditoria.

Or. ro

Alteração 143
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se a proposta do conselho de 
administração ou de fiscalização divergir 
da recomendação do comité de auditoria, 
deve indicar as razões por que a 
recomendação do comité de auditoria não 
foi seguida.

Suprimido

Or. ro

Alteração 144
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se a proposta do conselho de 
administração ou de fiscalização divergir 
da recomendação do comité de auditoria, 
deve indicar as razões por que a 
recomendação do comité de auditoria não 
foi seguida.

Se a proposta do conselho de 
administração ou de fiscalização divergir 
da recomendação do comité de auditoria, 
deve indicar as razões por que a 
recomendação do comité de auditoria não 
foi seguida. Se, no seguimento de um 
processo de concurso referido no n.º 3, for 
proposta a renovação de um trabalho de 
auditoria, a proposta deve igualmente 
indicar as razões dessa renovação.

Or. en
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Justificação

À semelhança do princípio de «cumprir ou explicar», devem ser indicadas as razões caso, 
apesar do concurso, o atual revisor de contas proponha a renovação do trabalho de 
auditoria, o que mais uma vez reitera que as alternativas disponíveis devem ser analisadas 
minuciosamente.

Alteração 145
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. No caso das instituições de crédito ou 
das empresas de seguros, o conselho de 
administração ou de fiscalização devem
apresentar o seu projeto de proposta à 
autoridade competente referida no 
artigo 35.º, n.º 2. Essa autoridade 
competente tem direito de veto sobre a 
opção proposta na recomendação. Essa 
oposição deverá ser devidamente 
justificada.

6. O conselho de administração ou de 
fiscalização deve apresentar o seu projeto 
de proposta à autoridade competente 
referida no artigo 35.º, n.º 2. O projeto de 
proposta deve ser acompanhado dos 
resultados da avaliação exaustiva referida 
no artigo 32.º, n.os 2 e 3. Essa autoridade 
competente tem direito de veto sobre a 
opção proposta na recomendação. Essa 
oposição deverá ser devidamente 
justificada.

Or. en

Justificação

A avaliação deve ser posta à disposição da autoridade competente. Esta informação e o 
direito de veto a ela associado devem ser facultados a todas as autoridades competentes e 
não apenas às autoridades competentes do setor da indústria financeira, por forma a fazer 
face a eventuais debilidades no processo de designação dos revisores de contas para revisões 
legais de contas de todas as entidades de interesse público.

Alteração 146
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 33
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Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

Em vez de se proceder à rotação das sociedades de revisores oficiais de contas, afigura-se 
mais adequada a rotação dos sócios atuais.

Alteração 147
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A entidade de interesse público designa 
um revisor oficial de contas ou uma 
sociedade de revisores oficiais de contas 
por um período inicial não inferior a 2 
anos.

1. A entidade de interesse público designa 
um revisor oficial de contas ou uma 
sociedade de revisores oficiais de contas 
por um período de quatro anos 
consecutivos.

Or. fr

Alteração 148
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A entidade de interesse público designa 
um revisor oficial de contas ou uma 
sociedade de revisores oficiais de contas 
por um período inicial não inferior a 
2 anos.

1. A entidade de interesse público designa 
um revisor oficial de contas ou uma 
sociedade de revisores oficiais de contas 
por um período inicial não inferior a um 
ano e não superior a seis anos.

Or. en
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Alteração 149
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A entidade de interesse público designa 
um revisor oficial de contas ou uma 
sociedade de revisores oficiais de contas 
por um período inicial não inferior a 
2 anos.

1. A entidade de interesse público designa 
um revisor oficial de contas ou uma 
sociedade de revisores oficiais de contas 
por um período inicial não inferior a três 
anos.

Or. en

Justificação

A independência do revisor oficial de contas aumenta em função de períodos de trabalho 
mais longos.

Alteração 150
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A entidade de interesse público designa 
um revisor oficial de contas ou uma 
sociedade de revisores oficiais de contas 
por um período inicial não inferior a 2 
anos.

(1) A entidade de interesse público designa 
um revisor oficial de contas ou uma 
sociedade de revisores oficiais de contas 
por um período inicial não inferior a um
ano.

Or. ro

Alteração 151
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A entidade de interesse público só pode
renovar esse trabalho uma vez.

A entidade de interesse público pode 
renovar esse trabalho até ao limite máximo 
de 14 anos de trabalhos consecutivos e 
combinados, desde que cada uma dessas 
renovações se baseie em propostas do 
comité de auditoria e seja aprovada pela 
assembleia-geral anual.

Or. en

Justificação

O elemento determinante não reside no número de renovações dos trabalhos de auditoria, 
mas sim na duração total da relação de trabalho entre o revisor oficial de contas e a entidade 
auditada, o que permite, por exemplo, após o período inicial de 3 anos, a ocorrência de 
processos de designação anuais. Propõe-se a prorrogação da duração máxima de 6 para 14 
anos, atendendo ao facto de que os novos revisores oficiais de contas precisam de algum 
tempo para se familiarizar com a nova entidade auditada. Além disso, os direitos dos 
acionistas são reforçados.

Alteração 152
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A entidade de interesse público só pode 
renovar esse trabalho uma vez.

A entidade de interesse público pode 
renovar o trabalho de auditoria, desde que 
essa renovação se baseie numa proposta 
do comité de auditoria e seja aprovada 
pela assembleia-geral anual.

Or. en

Justificação

Esta situação reforça o princípio dos direitos dos acionistas e da liberdade de escolha no que 
se refere à seleção dos revisores oficiais de contas.
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Alteração 153
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A entidade de interesse público só pode 
renovar esse trabalho uma vez.

A entidade de interesse público pode 
renovar esse trabalho sob reserva de ser 
apresentada uma proposta pelo comité de 
auditoria ou por um órgão equivalente e, 
em seguida, de ser aprovada pela 
assembleia-geral anual.

Or. en

Alteração 154
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A entidade de interesse público só pode 
renovar esse trabalho uma vez.

O trabalho pode ser renovado.

Or. fr

Alteração 155
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A duração máxima dos dois trabalhos 
juntos é de 6 anos.

Suprimido

Or. en
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Alteração 156
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A duração máxima dos dois trabalhos 
juntos é de 6 anos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Suprime-se o requisito obrigatório de rotação das sociedades de revisores oficiais de contas 
a favor de uma supervisão reforçada por parte do comité de auditoria, em conjunto com a 
rotação dos sócios tal como previsto na Diretiva 2006/43/CE.

Alteração 157
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A duração máxima dos dois trabalhos 
juntos é de 6 anos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Fundido com o parágrafo anterior.

Alteração 158
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A duração máxima dos dois trabalhos Os Estados-Membros podem prorrogar 
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juntos é de 6 anos. esta duração com vista a aumentar a 
independência do revisor oficial de contas 
ou da sociedade de revisores oficiais de 
contas.

Or. fr

Alteração 159
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Quando ao longo de um trabalho 
contínuo de 6 anos tiverem sido 
designados dois revisores oficiais de 
contas ou sociedades de revisores oficiais 
de contas, a duração máxima do trabalho 
de cada revisor ou sociedade é de 9 anos.

Suprimido

Or. fr

Alteração 160
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Quando ao longo de um trabalho contínuo 
de 6 anos tiverem sido designados dois 
revisores oficiais de contas ou sociedades 
de revisores oficiais de contas, a duração 
máxima do trabalho de cada revisor ou 
sociedade é de 9 anos.

Quando ao longo de um trabalho contínuo 
de 4 anos tiverem sido designados dois 
revisores oficiais de contas ou sociedades 
de revisores oficiais de contas, a duração 
máxima do trabalho de cada revisor ou 
sociedade é de 6 anos.

Or. ro
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Alteração 161
Franck Proust

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Quando ao longo de um trabalho contínuo 
de 6 anos tiverem sido designados dois 
revisores oficiais de contas ou sociedades 
de revisores oficiais de contas, a duração 
máxima do trabalho de cada revisor ou 
sociedade é de 9 anos.

Quando ao longo de um trabalho contínuo 
de 6 anos tiverem sido designados, pelo 
menos, dois revisores oficiais de contas ou 
sociedades de revisores oficiais de contas, 
a duração máxima do trabalho de cada 
revisor ou sociedade é de 9 anos.

Or. fr

Alteração 162
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após a expiração do período máximo 
de trabalho referido no n.º 1, o revisor 
oficial de contas ou sociedade de revisores 
oficiais de contas ou qualquer membro da 
rede a que pertencem não devem realizar 
a revisão legal das contas da entidade de 
interesse público em causa durante um 
período mínimo de 4 anos.

Suprimido

Or. en

Alteração 163
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Após a expiração do período máximo 
de trabalho referido no n.º 1, o revisor 
oficial de contas ou sociedade de revisores 
oficiais de contas ou qualquer membro da 
rede a que pertencem não devem realizar 
a revisão legal das contas da entidade de 
interesse público em causa durante um 
período mínimo de 4 anos.

Suprimido

Or. fr

Alteração 164
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após a expiração do período máximo 
de trabalho referido no n.º 1, o revisor 
oficial de contas ou sociedade de revisores 
oficiais de contas ou qualquer membro da 
rede a que pertencem não devem realizar 
a revisão legal das contas da entidade de 
interesse público em causa durante um 
período mínimo de 4 anos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Na sequência da supressão do requisito obrigatório de rotação do revisor oficial de contas 
ou da sociedade de revisores oficiais de contas, o período de espera de quatro anos afigura-
se, neste momento, redundante.

Alteração 165
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação dos n.ºs 1 e 2, a 
entidade de interesse público pode, a título 
excecional, solicitar à autoridade 
competente referida no artigo 35.º, n.º 1, 
uma extensão desse período de modo a 
poder designar o revisor oficial de contas 
ou a sociedade de revisores oficiais de 
contas para mais um trabalho adicional. 
Se forem designados dois revisores 
oficiais de contas ou sociedades de 
revisores oficiais de contas, este terceiro 
trabalho não pode ultrapassar um período 
de 3 anos. Se apenas for designado um 
revisor ou sociedade, este terceiro 
trabalho não pode ultrapassar um período 
de 2 anos.

Suprimido

Or. fr

Alteração 166
Franck Proust

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação dos n.ºs 1 e 2, a entidade 
de interesse público pode, a título 
excecional, solicitar à autoridade 
competente referida no artigo 35.º, n.º 1, 
uma extensão desse período de modo a 
poder designar o revisor oficial de contas 
ou a sociedade de revisores oficiais de 
contas para mais um trabalho adicional. Se 
forem designados dois revisores oficiais de 
contas ou sociedades de revisores oficiais 
de contas, este terceiro trabalho não pode 
ultrapassar um período de 3 anos. Se 
apenas for designado um revisor ou 
sociedade, este terceiro trabalho não pode 
ultrapassar um período de 2 anos.

3. Em derrogação dos n.ºs 1 e 2, a entidade 
de interesse público pode, a título 
excecional, solicitar à autoridade 
competente referida no artigo 35.º, n.º 1, 
uma extensão desse período de modo a 
poder designar o revisor oficial de contas 
ou a sociedade de revisores oficiais de 
contas para mais um trabalho adicional. Se 
forem designados, pelo menos, dois 
revisores oficiais de contas ou sociedades 
de revisores oficiais de contas, este terceiro 
trabalho não pode ultrapassar um período 
de 3 anos. Se apenas for designado um 
revisor ou sociedade, este terceiro trabalho 
não pode ultrapassar um período de 2 anos.
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Or. fr

Alteração 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. O(s) sócio(s) principal(is) 
responsável(is) pela realização de uma 
revisão legal das contas devem cessar a sua 
participação na revisão legal das contas da 
entidade auditada após um período de 7
anos a contar da data de designação. Só 
poderão voltar a participar na revisão legal 
das contas da entidade auditada após um 
período mínimo de 3 anos.

(4) O(s) sócio(s) principal(is) 
responsável(is) pela realização de uma 
revisão legal das contas devem cessar a sua 
participação na revisão legal das contas da 
entidade auditada após um período de 5
anos a contar da data de designação. Só 
poderão voltar a participar na revisão legal 
das contas da entidade auditada após um 
período mínimo de 3 anos.

Or. ro

Alteração 168
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O revisor oficial de contas ou a sociedade 
de revisores oficiais de contas devem criar 
um mecanismo adequado de rotação 
gradual dos quadros superiores envolvidos 
na revisão legal das contas, incluindo pelo 
menos as pessoas registadas como 
revisores oficiais de contas. O mecanismo 
de rotação gradual deve ser aplicado por 
fases numa base individual e não a equipas 
completas. Deverá ser proporcionado face 
à escala e à dimensão da atividade do 
revisor oficial de contas ou da sociedade de 
revisores oficiais de contas.

O revisor oficial de contas ou a sociedade 
de revisores oficiais de contas devem criar 
um mecanismo adequado de rotação 
gradual dos quadros superiores envolvidos 
na revisão legal das contas, incluindo pelo 
menos as pessoas registadas como 
revisores oficiais de contas. O mecanismo 
de rotação gradual deve ser aplicado por 
fases numa base individual e não a equipas 
de auditoria completas. Deverá ser 
proporcionado face à escala e à dimensão 
da atividade do revisor oficial de contas ou 
da sociedade de revisores oficiais de 
contas.
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Or. en

Alteração 169
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. Caso um revisor oficial de contas ou 
uma sociedade de revisores oficiais de 
contas seja substituído/a por outro revisor 
oficial de contas ou sociedade de revisores 
oficiais de contas, o antigo revisor ou a 
antiga sociedade devem fornecer ao novo 
revisor ou sociedade um dossiê de 
transferência. Este dossiê deve incluir 
informações relevantes sobre a entidade 
auditada, na medida do que possa ser 
razoavelmente necessário para 
compreender a natureza da atividade e a 
organização interna dessa entidade e para 
assegurar a continuidade da revisão legal 
das contas e a comparabilidade com as 
revisões realizadas em anos anteriores.

5. Caso um revisor oficial de contas ou 
uma sociedade de revisores oficiais de 
contas seja substituído/a por outro revisor 
oficial de contas ou sociedade de revisores 
oficiais de contas, o antigo revisor ou a 
antiga sociedade devem fornecer ao novo 
revisor ou sociedade as informações 
exigidas por lei e tal como previsto no
artigo 23.º, n.º 3, da Diretiva 2006/43/CE.

Or. en

Alteração 170
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O antigo revisor oficial de contas ou a 
antiga sociedade de revisores oficiais de 
contas também deve conceder ao novo
revisor ou sociedade o acesso aos 
relatórios adicionais dirigidos ao comité de 
auditoria, referidos no artigo 23.º, dos anos 
anteriores e a quaisquer informações 

O antigo revisor oficial de contas ou a 
antiga sociedade de revisores oficiais de 
contas também deve conceder aos novos
revisores ou sociedades o acesso aos 
relatórios adicionais dirigidos ao comité de 
auditoria, referidos no artigo 23.º, dos anos 
anteriores e a quaisquer informações 
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transmitidas às autoridades competentes 
nos termos dos artigos 25.º e 27.º.

transmitidas às autoridades competentes 
nos termos dos artigos 25.º e 27.º.

Or. en

Alteração 171
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A ESMA desenvolverá projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
especificar os requisitos técnicos relativos 
ao conteúdo do dossiê de transferência 
referido no n.º 6.

Suprimido

É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação referidas no n.º 6 em 
conformidade com o artigo 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Justificação

O texto do artigo 23.º, n.º 3, da Diretiva 2006/43/CE relativa à revisão legal de contas é mais 
abrangente e já provou resultar na prática. Além disso, as responsabilidades dos novos 
revisores de contas em relação ao trabalho dos revisores de contas anteriores já foram 
abordadas nos padrões internacionais.

Alteração 172
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. A ESMA desenvolverá projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
especificar os requisitos técnicos relativos 

Suprimido
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ao conteúdo do dossiê de transferência 
referido no n.º 6.

Or. en

Alteração 173
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação referidas no n.º 6 em 
conformidade com o artigo 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Suprimido

Or. en

Alteração 174
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O comité de auditoria, um ou mais 
acionistas e as autoridades competentes 
referidas no artigo 35.º, n.º 1 ou n.º 2, 
devem poder interpor uma ação num 
tribunal nacional com vista à destituição 
dos revisores oficiais de contas ou das 
sociedades de revisores oficiais de contas, 
caso existam razões válidas.

2. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 175
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve designar
uma autoridade competente responsável 
por exercer as funções previstas no 
presente regulamento e por garantir a 
aplicação das suas disposições.

1. É criada uma Autoridade Europeia de 
Fiscalização das Atividades de Revisão 
Legal de Contas e Auditoria (AEACLA)
responsável por exercer as funções 
previstas no presente regulamento e por 
garantir a aplicação das suas disposições. 
Esta autoridade é independente e está sob 
a responsabilidade da Comissão 
Europeia.

Or. fr

Alteração 176
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente é uma das
seguintes:

Esta autoridade agrupa e fiscaliza as
seguintes autoridades competentes:

Or. fr

Alteração 177
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem decidir que a 
responsabilidade por assegurar a 
aplicação total ou parcial das disposições 
do título III do presente regulamento deve 

2. As autoridades competentes referidas no:
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ser confiada, consoante o caso, às
autoridades competentes referidas no:

Or. fr

Alteração 178
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que seja designada mais de 
uma autoridade competente nos termos 
dos n.ºs 1 e 2, essas autoridades devem 
estar organizadas de forma a que as suas 
funções sejam claramente atribuídas.

Suprimido

Or. fr

Alteração 179
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades competentes devem 
dispor de recursos humanos 
suficientemente numerosos e qualificados, 
bem como de recursos adequados para 
poderem desempenhar a suas funções no 
âmbito no presente regulamento.

5. A Autoridade Europeia de Fiscalização 
das Atividades de Revisão Legal de 
Contas e Auditoria deve dispor de recursos 
humanos suficientemente numerosos e 
qualificados, bem como de recursos 
adequados para poderem desempenhar a 
suas funções no âmbito no presente 
regulamento. Esses recursos são 
provenientes dos revisores oficiais de 
contas e das sociedades de revisores 
oficiais de contas que controlam entidades 
de interesse público e podem assumir a 
forma de uma contribuição obrigatória 
proporcional à sua atividade em entidades 
de interesse público.
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Or. fr

Alteração 180
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros informam-se 
mutuamente, bem como a EBA, a EIOPA 
e a ESMA, em conformidade com o 
disposto nos Regulamentos (UE) 
n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010 e (UE) 
n.º 1095/2010, e informam a Comissão da 
designação das autoridades competentes 
para efeitos do presente regulamento.

Suprimido

A ESMA deve consolidar estas 
informações e publicá-las.

Or. fr

Alteração 181
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 36 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes e qualquer 
autoridade em que a autoridade competente 
referida no artigo 35.º, n.º 1, tenha 
delegado funções devem ser independentes 
dos revisores oficiais de contas e das 
sociedades de revisores oficiais de contas.

A Autoridade Europeia de Fiscalização 
das Atividades de Revisão Legal de 
Contas e de Auditoria, as autoridades 
competentes e qualquer autoridade em que 
a autoridade competente referida no artigo 
35.º, n.º 1, tenha delegado funções devem 
ser independentes dos revisores oficiais de 
contas e das sociedades de revisores 
oficiais de contas.

Or. fr
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Alteração 182
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

A obrigação de sigilo profissional é 
aplicável a todas as pessoas que trabalhem 
ou tenham trabalhado para as autoridades 
competentes ou para qualquer autoridade 
em que a autoridade competente referida 
no artigo 35.º, n.º 1, tenha delegado 
funções, incluindo peritos contratados por
essas autoridades. As informações 
abrangidas pelo sigilo profissional não 
podem ser divulgadas a qualquer outra 
pessoa ou autoridade, a não ser por força 
das obrigações previstas no presente 
regulamento, ou de disposições 
legislativas, regulamentares ou 
administrativas de um Estado-Membro.

A obrigação de sigilo profissional é 
aplicável a todas as pessoas que trabalhem 
ou tenham trabalhado para a Autoridade 
Europeia de Fiscalização das Atividades 
de Revisão Legal de Contas e de Auditoria 
e as autoridades competentes ou para 
qualquer autoridade em que a autoridade 
competente referida no artigo 35.º, n.º 1, 
tenha delegado funções, incluindo peritos 
contratados por essas autoridades. As 
informações abrangidas pelo sigilo 
profissional não podem ser divulgadas a 
qualquer outra pessoa ou autoridade, a não 
ser por força das obrigações previstas no 
presente regulamento, ou de disposições 
legislativas, regulamentares ou 
administrativas de um Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 183
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 38 – título

Texto da Comissão Alteração

Poderes das autoridades competentes Poderes da Autoridade Europeia de 
Fiscalização das Atividades de Revisão 
Legal de Contas e de Auditoria

Or. fr

Alteração 184
Jean-Pierre Audy



PE498.010v01-00 52/58 AM\916386PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos artigos 40.º e 41.º, no 
exercício das suas funções nos termos do 
presente regulamento, as autoridades 
competentes ou quaisquer outras 
autoridades públicas de um 
Estado-Membro não podem interferir no 
conteúdo dos relatórios de auditoria.

1. Sem prejuízo dos artigos 40.º e 41.º, no 
exercício das suas funções nos termos do 
presente regulamento, a Autoridade 
Europeia de Fiscalização das Atividades 
de Revisão Legal de Contas e de 
Auditoria, as autoridades competentes ou 
quaisquer outras autoridades públicas de 
um Estado-Membro não podem interferir 
no conteúdo dos relatórios de auditoria

Or. fr

Alteração 185
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Para exercerem as funções que lhes 
incumbem por força do presente 
regulamento, as autoridades competentes 
devem, nos termos da lei nacional, ser 
dotadas de todos os poderes de supervisão 
e investigação necessários. Podem exercer 
os seus poderes de qualquer dos modos a 
seguir indicados:

2. Para exercerem as funções que lhes 
incumbem por força do presente 
regulamento, a Autoridade Europeia de 
Fiscalização das Atividades de Revisão 
Legal de Contas e de Auditoria deve ser 
dotada de todos os poderes de supervisão e 
investigação necessários. Pode exercer os 
seus poderes de qualquer dos modos a 
seguir indicados:

Or. fr

Alteração 186
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. Para exercerem as funções que lhes 
incumbem ao abrigo do presente 
regulamento, as autoridades competentes, 
enquanto autoridades de supervisão, 
devem, nos termos da lei nacional, ser 
dotadas de poderes para:

3. Para exercerem as funções que lhes 
incumbem ao abrigo do presente 
regulamento, a Autoridade Europeia de 
Fiscalização das Atividades de Revisão 
Legal de Contas e de Auditoria, enquanto
autoridade de supervisão, deve ser dotada
de poderes para:

Or. fr

Alteração 187
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes só podem
utilizar os poderes mencionados no 
primeiro parágrafo em relação aos 
revisores oficiais de contas e às sociedades 
de revisores oficiais de contas que realizam 
revisão legal das contas de entidades de 
interesse público, às pessoas envolvidas 
nas atividades dos revisores oficiais de 
contas e sociedades de revisores oficiais de 
contas que realizam revisão legal das 
contas de entidades de interesse público, às 
entidades auditadas, às entidades afiliadas 
e terceiros com elas relacionados, a 
terceiros a quem os revisores oficiais de 
contas e sociedades de revisores oficiais de 
contas que realizam revisão legal das 
contas de entidades de interesse público 
tenham externalizado determinadas 
funções ou atividades e a pessoas de outro 
modo relacionadas ou ligadas a revisores 
oficiais de contas e sociedades de revisores 
oficiais de contas que realizam revisão 
legal das contas de entidades de interesse 
público.

A Autoridade Europeia de Fiscalização 
das Atividades de Revisão Legal de 
Contas e de Auditoria só pode utilizar os 
poderes mencionados no primeiro 
parágrafo em relação aos revisores oficiais 
de contas e às sociedades de revisores 
oficiais de contas que realizam revisão 
legal das contas de entidades de interesse 
público, às pessoas envolvidas nas 
atividades dos revisores oficiais de contas e 
sociedades de revisores oficiais de contas 
que realizam revisão legal das contas de 
entidades de interesse público, às entidades 
auditadas, às entidades afiliadas e terceiros 
com elas relacionados, a terceiros a quem 
os revisores oficiais de contas e sociedades 
de revisores oficiais de contas que realizam 
revisão legal das contas de entidades de 
interesse público tenham externalizado 
determinadas funções ou atividades e a 
pessoas de outro modo relacionadas ou 
ligadas a revisores oficiais de contas e 
sociedades de revisores oficiais de contas 
que realizam revisão legal das contas de 
entidades de interesse público. Dedica-se 
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especialmente ao controlo dos revisores 
oficiais de contas e às sociedades de 
revisores oficiais de contas 
transnacionais.

Or. fr

Justificação

É indispensável criar uma autoridade europeia independente que fiscalize as atividades de 
auditoria transnacionais a fim de controlar as sociedades transnacionais que intervêm nas 
entidades de interesse público.

Alteração 188
Franck Proust

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para este efeito, a ESMA cria um comité 
interno permanente nos termos do artigo 
41.º do Regulamento (UE) n.º 1095/2010. 
Esse comité interno conta com a 
participação, pelo menos, das autoridades 
competentes referidas no artigo 35.º, n.º 1, 
do presente regulamento. As autoridades 
competentes referidas no artigo 32.º da 
Diretiva 2006/43/CE serão convidadas a 
participar nas reuniões desse comité 
interno quando forem tratadas questões 
relacionadas com a aprovação e registo dos 
revisores oficiais de contas e sociedades de 
revisores oficiais de contas e com as 
relações com países terceiros, na medida 
do relevante para a revisão legal das contas 
de entidades de interesse público.

Nos termos do artigo 41.º do Regulamento 
(UE) n.º 1095/2010, a ESMA cria um 
comité interno permanente ao qual delega 
as tarefas e decisões necessárias à 
realização da missão visada no primeiro 
parágrafo do presente número. Esse 
comité interno conta com a participação, 
pelo menos, das autoridades competentes 
referidas no artigo 35.º, n.º 1, do presente 
regulamento. As autoridades competentes 
referidas no artigo 32.º da Diretiva 
2006/43/CE serão convidadas a participar 
nas reuniões desse comité interno quando 
forem tratadas questões relacionadas com a 
aprovação e registo dos revisores oficiais 
de contas e sociedades de revisores oficiais 
de contas e com as relações com países 
terceiros, na medida do relevante para a 
revisão legal das contas de entidades de 
interesse público.

Or. fr
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Alteração 189
Franck Proust

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Antes de X X 20XX [seis anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão, com base nos 
relatórios da ESMA e noutros elementos 
pertinentes, apresenta um relatório de 
avaliação do conjunto de tarefas 
confiadas à ESMA previstas no presente 
artigo.

Or. fr

Alteração 190
Jaroslav Paška

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros determinam as 
regras em matéria de sanções e medidas 
administrativas aplicável às pessoas 
responsáveis por violações das disposições 
do presente regulamento identificadas no 
anexo ao presente regulamento e tomam 
todas as medidas necessárias para a sua 
aplicação. As sanções e medidas previstas 
devem ser eficazes, proporcionais e 
dissuasivas.

1. Os Estados-Membros determinam as 
regras em matéria de sanções e medidas 
administrativas aplicáveis em caso de 
infração às disposições do presente 
regulamento e tomam todas as medidas 
necessárias para a sua aplicação. As 
sanções e medidas previstas devem ser 
eficazes, proporcionais e dissuasivas.

Or. en

Justificação

O sistema de uma lista de violações é excessivamente normativo e não é claro de que forma a 
lista pode ser combinada com a regulamentação nacional vigente.
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Alteração 191
Jaroslav Paška

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em particular, os Estados-Membros
asseguram, em conformidade com a 
legislação nacional, que as medidas 
administrativas adequadas podem ser 
tomadas ou as sanções administrativas 
podem ser impostas contra as pessoas 
singulares ou coletivas responsáveis pela 
infração ao disposto no presente 
regulamento. Essas medidas e sanções 
devem incluir o poder das autoridades 
competentes para impor, pelo menos, as 
seguintes medidas administrativas e 
sanções:
a) uma ordem que obrigue a pessoa 
responsável pela infração a cessar essa 
conduta relevante e a abster-se de a 
repetir; e
b) coimas administrativas suficientemente 
eficazes e dissuasivas que sejam 
proporcionais.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma abordagem às sanções administrativas menos normativa e mais 
proporcionada, de estrutura idêntica às medidas sancionatórias em determinadas legislações 
europeias, podendo ser combinada mais eficazmente com a regulamentação nacional vigente.

Alteração 192
Jaroslav Paška

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O presente artigo é aplicável às 
violações das disposições do presente 
regulamento identificadas no anexo.

Suprimido

Or. en

Justificação

Cabe aos Estados-Membros definir sanções adequadas, em consonância com o respetivo 
regime de sanções administrativas e penais em vigor. Além disso, esta lista de sanções é 
desproporcionada.

Alteração 193
Jaroslav Paška

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. [...] Suprimido

Or. en

Justificação

Estas sanções afiguram-se desproporcionadas à função de revisão legal de contas. O 
princípio geral de sanções efetivas já se encontra previsto no artigo 61.º.

Alteração 194
Jaroslav Paška

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem dotar as 
autoridades competentes de outros 
poderes de sanção para além dos referidos 
no n.º 2 e podem prever níveis mais 
elevados de sanções pecuniárias 

Suprimido
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administrativas do que os estabelecidos 
nesse número.

Or. en

Justificação

Estas sanções afiguram-se desproporcionadas à função de revisão legal de contas. O 
princípio geral de sanções efetivas já se encontra previsto no artigo 61.º.


