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Amendamentul 97
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Independența auditorilor statutari, a 
societăților de audit sau a membrilor 
rețelelor din care aceștia fac parte poate fi 
compromisă prin prestarea altor servicii 
decât cele de audit statutar către entitățile 
auditate. Prin urmare, este oportun să li se 
interzică auditorilor statutari, societăților 
de audit și membrilor rețelelor din care 
aceștia fac parte să presteze servicii care nu 
au legătură cu auditul către entitățile 
auditate. Dacă o societate de audit 
prestează servicii care nu au legătură cu 
auditul către o societate, acea societate de 
audit nu mai poate efectua auditul statutar 
al companiei în cauză, reducându-se astfel 
numărul societăților de audit disponibile 
pentru derularea de audituri statutare, mai 
ales în sectorul auditului entităților de 
interes public de dimensiuni mari, în care 
piața este concentrată. Drept urmare, 
pentru a asigura existența unui număr 
minim de societăți de audit care pot furniza 
servicii de audit către entitățile de interes 
public de dimensiuni mari, este oportun să 
li se impună societăților de audit de 
dimensiuni mari să își axeze activitatea 
profesională pe efectuarea de audituri 
statutare și să li se interzică să presteze alte 
servicii care nu au legătură cu funcția de 
auditor statutar, cum ar fi serviciile de 
consultanță.

(11) Independența auditorilor statutari, a 
societăților de audit sau a membrilor 
rețelelor din care aceștia fac parte poate fi 
compromisă prin prestarea altor servicii 
decât cele de audit statutar către entitățile 
auditate. Prin urmare, este oportun să li se 
interzică auditorilor statutari, societăților 
de audit și membrilor rețelelor din care 
aceștia fac parte să presteze servicii care nu 
au legătură cu auditul către entitățile 
auditate. Dacă o societate de audit 
prestează servicii care nu au legătură cu 
auditul către o societate, acea societate de 
audit nu mai poate efectua auditul statutar 
al companiei în cauză, reducându-se astfel 
numărul societăților de audit disponibile 
pentru derularea de audituri statutare, mai 
ales în sectorul auditului entităților de 
interes public de dimensiuni mari, în care 
piața este concentrată. Drept urmare, 
pentru a asigura existența unui număr 
minim de societăți de audit care pot furniza 
servicii de audit către entitățile de interes 
public de dimensiuni mari, este oportun să 
li se impună societăților de audit de 
dimensiuni mari fie să își axeze activitatea 
profesională pe efectuarea de audituri 
statutare și să li se interzică să presteze alte 
servicii care nu au legătură cu funcția de 
auditor statutar, cum ar fi serviciile de 
consultanță, fie să colaboreze cu alte 
societăți de audit în cadrul unor audituri 
comune dacă doresc să își extindă în 
continuare activitățile comerciale.

Or. en
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Amendamentul 98
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Concluziile auditului statutar ar trebui 
să fie prezentate factorilor interesați în 
raportul de audit. Pentru a spori încrederea 
factorilor interesați în situațiile financiare 
ale entității auditate, este foarte important 
ca raportul de audit să fie bine fondat și 
justificat, iar conținutul trebuie să cuprindă 
și informații suplimentare specifice legate 
de auditul efectuat. Mai precis, raportul de 
audit trebuie să includă informații 
suficiente cu privire la metodologia 
utilizată, în special proporția în care 
bilanțul a fost verificat direct și proporția în 
care a fost analizat din punct de vedere al 
sistemului și al conformității, pragul de 
semnificație aplicat la efectuarea auditului, 
principalele secțiuni din situațiile 
financiare care pot cuprinde denaturări 
semnificative, dacă auditul statutar a avut 
ca scop identificarea fraudelor, iar în cazul 
unei opinii cu rezerve sau negative sau a 
unei imposibilități de exprimare a unei 
opinii, motivele acestei decizii.

(19) Concluziile auditului statutar ar trebui 
să fie prezentate factorilor interesați în 
raportul de audit. Pentru a spori încrederea 
factorilor interesați în situațiile financiare 
ale entității auditate, este foarte important 
ca raportul de audit să fie bine fondat și 
justificat, iar conținutul trebuie să cuprindă 
și informații suplimentare cu privire la 
entitatea auditată, specifice legate de 
auditul efectuat. Mai precis, raportul de 
audit trebuie să includă informații 
suficiente cu privire la metodologia 
utilizată, în special proporția în care 
bilanțul a fost verificat direct și proporția în 
care a fost analizat din punct de vedere al 
sistemului și al conformității, pragul de 
semnificație aplicat la efectuarea auditului, 
principalele secțiuni din situațiile 
financiare care pot cuprinde denaturări 
semnificative, dacă auditul statutar a avut 
ca scop identificarea fraudelor, iar în cazul 
unei opinii cu rezerve sau negative sau a 
unei imposibilități de exprimare a unei 
opinii, motivele acestei decizii.

Or. lv

Amendamentul 99
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Îmbunătățirea comunicării dintre 
auditorul statutar sau societatea de audit, pe 
de o parte, și comitetul de audit, pe de altă 

(20) Îmbunătățirea comunicării dintre 
auditorul statutar sau societatea de audit, pe 
de o parte, și comitetul de audit, pe de altă 
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parte, ar permite îmbunătățirea 
semnificativă a calității auditului statutar al 
entității verificate. În plus față de un dialog 
constant pe parcursul derulării auditului 
statutar, este important ca auditorul statutar 
sau societatea de audit să transmită 
comitetului de audit un raport suplimentar 
mai detaliat al concluziilor auditului 
statutar. Aceste rapoarte suplimentare mai 
detaliate trebuie să fie disponibile pentru 
autoritățile de supraveghere ale entităților 
de interes public, dar nu și pentru publicul 
larg.

parte, ar permite îmbunătățirea 
semnificativă a calității auditului statutar al 
entității verificate. Acest lucru ar contribui 
la sporirea transparenței și la 
consolidarea responsabilității și a eticii 
profesionale. În plus față de un dialog 
constant pe parcursul derulării auditului 
statutar, este important ca auditorul statutar 
sau societatea de audit să transmită 
comitetului de audit un raport suplimentar 
mai detaliat al concluziilor auditului 
statutar. Aceste rapoarte suplimentare mai 
detaliate ar trebui să fie disponibile pentru 
autoritățile de supraveghere ale entităților 
de interes public, dar nu și pentru publicul 
larg.

Or. en

Amendamentul 100
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Îmbunătățirea comunicării dintre 
auditorul statutar sau societatea de audit, pe 
de o parte, și comitetul de audit, pe de altă 
parte, ar permite îmbunătățirea 
semnificativă a calității auditului statutar al 
entității verificate. În plus față de un dialog 
constant pe parcursul derulării auditului 
statutar, este important ca auditorul statutar 
sau societatea de audit să transmită 
comitetului de audit un raport suplimentar 
mai detaliat al concluziilor auditului 
statutar. Aceste rapoarte suplimentare mai 
detaliate trebuie să fie disponibile pentru 
autoritățile de supraveghere ale entităților 
de interes public, dar nu și pentru publicul 
larg.

(20) Îmbunătățirea comunicării dintre 
auditorul statutar sau societatea de audit, pe 
de o parte, și comitetul de audit, pe de altă 
parte, ar permite îmbunătățirea 
semnificativă a calității auditului statutar al 
entității verificate. În plus față de un dialog 
constant pe parcursul derulării auditului 
statutar, este important ca auditorul statutar 
sau societatea de audit să transmită 
comitetului de audit un raport suplimentar 
mai detaliat al concluziilor auditului 
statutar. Aceste rapoarte suplimentare mai 
detaliate ar trebui să fie disponibile pentru 
autoritățile de supraveghere ale entităților 
de interes public și, dacă este posibil, în 
măsura în care nu privesc secretele 
comerciale ale întreprinderii, pentru 
publicul larg.
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Amendamentul 101
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) De asemenea, este important să se 
consolideze rolul comitetului de audit în 
desemnarea unui nou auditor statutar sau a 
unei noi societăți de audit, pentru ca 
adunarea generală a acționarilor sau a 
membrilor entității auditate să decidă în 
cunoștință de cauză. Astfel, atunci când 
consiliul de administrație înaintează o 
propunere adunării generale trebuie să 
menționeze dacă propunerea dă curs 
recomandării comitetului de audit, iar dacă 
nu, care sunt motivele. Recomandarea 
comitetului de audit trebuie să includă cel 
puțin două opțiuni posibile pentru misiunea 
de audit și o preferință justificată 
corespunzător pentru una dintre ele, astfel 
încât adunarea generală să aibă o 
posibilitate reală de a alege. Pentru ca 
recomandarea să furnizeze o justificare 
corectă și adecvată, comitetul de audit 
trebuie să utilizeze rezultatele unei 
proceduri obligatorii de selecție organizate 
de entitatea auditată, prin comitetul de 
audit. Entitatea auditată trebuie să invite la 
procedura de selecție auditori statutari sau 
societăți de audit, inclusiv de dimensiuni 
mici, care să prezinte oferte pentru 
misiunea de audit. Documentația 
procedurii de ofertare trebuie să cuprindă 
criterii de selecție transparente și 
nediscriminatorii care să fie utilizate la 
evaluarea ofertelor. Cu toate acestea, având 
în vedere că o astfel de procedură de 
selecție ar presupune costuri pentru 
societățile cu o capitalizare bursieră redusă 
sau pentru entitățile de interes public mici 

(24) De asemenea, este important să se 
consolideze rolul comitetului de audit în 
desemnarea unui nou auditor statutar sau a 
unei noi societăți de audit, pentru ca 
adunarea generală a acționarilor sau a 
membrilor entității auditate să decidă în 
cunoștință de cauză. Astfel, atunci când 
consiliul de administrație înaintează o 
propunere adunării generale ar trebui să 
menționeze dacă propunerea dă curs 
recomandării comitetului de audit, iar dacă 
nu, care sunt motivele. Acesta ar trebui, de 
asemenea, să furnizeze motive dacă 
propune reînnoirea unei misiuni de audit 
în urma unei proceduri de ofertare. 
Recomandarea comitetului de audit ar 
trebui să includă cel puțin două opțiuni 
posibile pentru misiunea de audit, o 
evaluare exhaustivă a ambelor opțiuni și 
o preferință justificată corespunzător 
pentru una dintre ele, astfel încât adunarea 
generală să aibă o posibilitate reală de a 
alege. Pentru ca recomandarea să furnizeze 
o justificare corectă și adecvată, comitetul 
de audit ar trebui să utilizeze rezultatele 
unei proceduri obligatorii de ofertare
organizate de entitatea auditată, prin 
comitetul de audit. Entitatea auditată ar 
trebui să publice o invitație de participare
la procedura de ofertare pentru auditori sau 
societăți de audit care să prezinte oferte 
pentru misiunea de audit. Documentația 
procedurii de ofertare ar trebui să cuprindă 
criterii de selecție transparente și 
nediscriminatorii care să fie utilizate la 
evaluarea ofertelor. Cu toate acestea, având 
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și mijlocii, având în vedere dimensiunea 
acestora, este oportun ca astfel de entități 
să fie scutite de această obligație.

în vedere că o astfel de procedură de 
ofertare ar presupune costuri pentru 
societățile cu o capitalizare bursieră redusă 
sau pentru entitățile de interes public mici 
și mijlocii, având în vedere dimensiunea 
acestora, este oportun ca astfel de entități 
să fie scutite de această obligație.

Or. en

Amendamentul 102
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) De asemenea, este important să se 
consolideze rolul comitetului de audit în
desemnarea unui nou auditor statutar sau a 
unei noi societăți de audit, pentru ca 
adunarea generală a acționarilor sau a 
membrilor entității auditate să decidă în 
cunoștință de cauză. Astfel, atunci când 
consiliul de administrație înaintează o 
propunere adunării generale trebuie să 
menționeze dacă propunerea dă curs 
recomandării comitetului de audit, iar dacă 
nu, care sunt motivele. Recomandarea 
comitetului de audit trebuie să includă cel 
puțin două opțiuni posibile pentru misiunea 
de audit și o preferință justificată 
corespunzător pentru una dintre ele, astfel 
încât adunarea generală să aibă o 
posibilitate reală de a alege. Pentru ca 
recomandarea să furnizeze o justificare 
corectă și adecvată, comitetul de audit 
trebuie să utilizeze rezultatele unei 
proceduri obligatorii de selecție organizate 
de entitatea auditată, prin comitetul de 
audit. Entitatea auditată trebuie să invite la 
procedura de selecție auditori statutari sau 
societăți de audit, inclusiv de dimensiuni 
mici, care să prezinte oferte pentru 
misiunea de audit. Documentația 

(24) De asemenea, este important să se 
consolideze rolul comitetului de audit în 
desemnarea unui nou auditor statutar sau a 
unei noi societăți de audit, pentru ca 
adunarea generală a acționarilor sau a 
membrilor entității auditate să decidă în 
cunoștință de cauză. Acest lucru ar duce la 
o mai mare transparență în cadrul 
procedurii de selecție și la consolidarea 
responsabilității față de acționari. Astfel, 
atunci când consiliul de administrație 
înaintează o propunere adunării generale ar
trebui să menționeze dacă propunerea dă 
curs recomandării comitetului de audit, iar 
dacă nu, care sunt motivele. Recomandarea 
comitetului de audit ar trebui să includă cel 
puțin două opțiuni posibile pentru misiunea 
de audit și o preferință justificată 
corespunzător pentru una dintre ele, astfel 
încât adunarea generală să aibă o 
posibilitate reală de a alege. Pentru ca 
recomandarea să furnizeze o justificare 
corectă și adecvată, comitetul de audit ar 
trebui să utilizeze rezultatele unei 
proceduri obligatorii de selecție organizate 
de entitatea auditată, prin comitetul de 
audit. Entitatea auditată ar trebui să invite 
la procedura de selecție auditori statutari 
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procedurii de ofertare trebuie să cuprindă 
criterii de selecție transparente și 
nediscriminatorii care să fie utilizate la 
evaluarea ofertelor. Cu toate acestea, având 
în vedere că o astfel de procedură de 
selecție ar presupune costuri pentru 
societățile cu o capitalizare bursieră redusă 
sau pentru entitățile de interes public mici 
și mijlocii, având în vedere dimensiunea 
acestora, este oportun ca astfel de entități 
să fie scutite de această obligație.

sau societăți de audit, inclusiv de 
dimensiuni mici, care să prezinte oferte 
pentru misiunea de audit. Documentația 
procedurii de ofertare ar trebui să cuprindă 
criterii de selecție transparente și 
nediscriminatorii care să fie utilizate la 
evaluarea ofertelor. Cu toate acestea, având 
în vedere că o astfel de procedură de 
selecție ar presupune costuri pentru 
societățile cu o capitalizare bursieră redusă 
sau pentru entitățile de interes public mici 
și mijlocii, având în vedere dimensiunea 
acestora, este oportun ca astfel de entități 
să fie scutite de această obligație.

Or. en

Amendamentul 103
Pavel Poc

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a preîntâmpina pericolul 
familiarizării și a consolida, astfel, 
independența auditorilor statutari și a 
societăților de audit, este important să se 
stabilească o durată maximă a misiunii de 
audit efectuate de un auditor statutar sau 
de o societate de audit la o anumită 
entitate auditată. De asemenea, trebuie să 
se stabilească un mecanism adecvat de 
rotație treptată a personalului implicat de 
cel mai mult timp în auditul statutar, 
inclusiv a principalilor parteneri de audit 
care efectuează auditul statutar în numele 
societății de audit. Este de asemenea 
important să se prevadă o perioadă 
adecvată în decursul căreia auditorul 
statutar sau societatea de audit să nu 
poată efectua auditul statutar al aceleiași 
entități. Pentru a asigura o tranziție fără 
probleme, fostul auditor trebuie să îi 
transmită noului auditor un dosar de 

(27) Pentru a preîntâmpina pericolul 
familiarizării și a consolida, astfel, 
independența auditorilor statutari și a 
societăților de audit, este important să se 
stabilească un mecanism adecvat de rotație 
treptată a personalului implicat de cel mai 
mult timp în auditul statutar, inclusiv a 
principalilor parteneri de audit care 
efectuează auditul statutar în numele 
societății de audit.
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predare cu informații pertinente.

Or. en

Amendamentul 104
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a preîntâmpina pericolul 
familiarizării și a consolida, astfel, 
independența auditorilor statutari și a 
societăților de audit, este important să se 
stabilească o durată maximă a misiunii de 
audit efectuate de un auditor statutar sau de 
o societate de audit la o anumită entitate 
auditată. De asemenea, trebuie să se 
stabilească un mecanism adecvat de 
rotație treptată a personalului implicat de 
cel mai mult timp în auditul statutar, 
inclusiv a principalilor parteneri de audit 
care efectuează auditul statutar în numele 
societății de audit. Este de asemenea 
important să se prevadă o perioadă 
adecvată în decursul căreia auditorul 
statutar sau societatea de audit să nu 
poată efectua auditul statutar al aceleiași 
entități. Pentru a asigura o tranziție fără 
probleme, fostul auditor trebuie să îi 
transmită noului auditor un dosar de 
predare cu informații pertinente.

(27) Pentru a preîntâmpina pericolul 
familiarizării și a consolida, astfel, 
independența auditorilor statutari și a 
societăților de audit, este important să se 
stabilească o durată maximă a misiunii de 
audit efectuate de un auditor statutar sau de 
o societate de audit la o anumită entitate 
auditată. În plus, ar trebui să se prezinte 
în mod periodic și adecvat o evaluare 
detaliată, transparentă și independentă a 
calității auditului. Această evaluare 
detaliată ar trebui să reprezinte baza 
pentru selecția auditorilor de către 
adunarea generală în urma unei 
proceduri de ofertare, cel puțin la fiecare 
șapte ani. Mai mult, ar trebui să se 
stabilească un mecanism adecvat de 
rotație treptată a personalului implicat de 
cel mai mult timp în auditul statutar, 
inclusiv a principalilor parteneri de audit 
care efectuează auditul statutar în numele 
societății de audit.

Or. en

Amendamentul 105
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 43
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Pentru a ține cont de evoluția 
activității de audit și a pieței serviciilor de 
audit, Comisia trebuie să fie abilitată să 
precizeze cerințe tehnice referitoare la 
conținutul dosarului de predare pe care 
noul auditor statutar sau noua societate 
de audit trebuie să îl primească și la 
crearea unui certificat european de calitate 
pentru auditorii statutari și societățile de 
audit care efectuează audituri statutare la 
entitățile de interes public.

(43) Pentru a ține cont de evoluția 
activității de audit și a pieței serviciilor de 
audit, Comisia ar trebui să fie abilitată să 
precizeze cerințe tehnice referitoare la 
crearea unui certificat european de calitate 
pentru auditorii statutari și societățile de 
audit care efectuează audituri statutare la 
entitățile de interes public.

Or. en

Amendamentul 106
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) auditorul statutar sau societatea de audit 
implementează politici de remunerare 
adecvate prin care oferă suficiente 
stimulente legate de performanțe astfel 
încât să asigure calitatea auditului. În 
special, recompensarea și evaluarea 
performanțelor angajaților nu se 
efectuează în funcție de veniturile pe care 
le obține auditorul statutar sau societatea 
de audit de la entitatea auditată.

(j) auditorul statutar sau societatea de audit 
implementează politici de remunerare 
adecvate prin care oferă suficiente 
stimulente legate de performanțe astfel 
încât să asigure calitatea auditului. În 
special, recompensarea și evaluarea unui 
partener-cheie al auditului sau a oricărei 
alte persoane fizice direct implicate în 
audit nu ar trebui să fie influențate sau 
determinate de profitul rezultat din
prestarea de servicii adiționale pentru
entitatea auditată. Acest lucru nu 
împiedică realizarea unei distribuiri firești
a profiturilor între partenerii firmei.

Or. es

Amendamentul 107
Eija-Riitta Korhola
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Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Prestarea de servicii care nu au legătură cu auditul este reglementată în mod adecvat prin 
intermediul standardelor internaționale de etică existente și în acest context ar trebui incluse 
eventuale amendamente.

Amendamentul 108
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Interzicerea prestării de servicii care nu au 
legătură cu auditul

Prestarea de servicii care nu au legătură cu 
asigurarea

Or. en

Justificare

Serviciile care nu au legătură cu asigurarea pot fi clasificate după cum urmează:- interzise în 
general;- fie interzise, fie permise pe baza unei analize de la caz la caz;- permise în general. 
Dacă se consideră că anumite servicii care nu au legătură cu auditul compromit 
independența, acestea ar trebui enumerate în mod specific și interzise. Prin urmare, la 
articolul 10 propunem eliminarea unei părți din titlu privind „interzicerea” și dorim în 
schimb ca articolul 10 să includă reguli cu privire la „Prestarea de servicii care nu au 
legătură cu asigurarea” [servicii care nu au legătură cu auditul].

Amendamentul 109
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Auditorul statutar sau societatea de 
audit care derulează auditul statutar la 
entități de interes public poate presta
servicii de audit statutar și servicii conexe 
de audit financiar către entitatea auditată, 
societatea-mamă a acesteia sau 
întreprinderile controlate de aceasta.

(1) Auditorul statutar sau societatea de 
audit care derulează auditul statutar la 
entități de interes public nu prestează
servicii interzise, astfel cum sunt 
menționate la punctul 3, către entitatea 
auditată, societatea-mamă a acesteia sau 
întreprinderile controlate de aceasta, 
pentru care entitatea auditată este 
esențială.
1a. Serviciile care nu au legătură cu 
asigurarea, care nu sunt clasificate drept 
servicii interzise pot fi prestate sub rezerva 
aprobării prealabile de către comitetul de 
audit [sau de către consiliul de 
administrație, dacă nu de comitetul de 
audit]. În toate circumstanțele, prestarea 
de servicii care nu au legătură cu 
asigurarea nu poate crea nicio 
amenințare la adresa independenței 
auditorului statutar al entității de interes 
public.

Or. en

Justificare

O listă detaliată a interdicțiilor existente este prezentată în recomandarea UE referitoare la 
independența auditorilor (2002/590/CE). Respectiva listă a serviciilor interzise este 
consolidată într-o serie de cazuri de codul IESBA. Propunem să se clarifice la articolul 10 
alineatul (1) faptul că un auditor statutar sau o societate de audit nu prestează servicii 
interzise astfel cum este menționat într-o subsecțiune ulterioară. Dimpotrivă, serviciile care 
nu au legătură cu asigurarea, care nu sunt clasificate drept servicii interzise, pot fi prestate 
sub rezerva aprobării prealabile de către comitetul de audit.

Amendamentul 110
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care auditorul statutar face În cazul în care societatea-mamă nu este 
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parte dintr-o rețea, un membru al rețelei 
respective poate presta servicii de audit 
statutar și servicii conexe de audit 
financiar către entitatea auditată, 
societatea-mamă a acesteia sau 
întreprinderile controlate de aceasta pe 
teritoriul Uniunii.

auditată de către auditorul statutar sau de 
o societate de audit care derulează auditul 
statutar sau de o societate afiliată din 
cadrul rețelei, restricțiile de mai sus de a 
presta servicii interzise nu ar trebui să se 
aplice.

Or. en

Justificare

Se impune alinierea formulării referitoare la „societatea mamă” la codul IESBA, excluzând 
acele situații în care societatea mamă însăși nu este auditată de societatea de audit sau de o 
societate din cadrul rețelei.

Amendamentul 111
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentului articol, servicii 
conexe de audit financiar înseamnă:

eliminat

(a) auditul sau verificarea situațiilor 
financiare intermediare;
(b) garantarea veridicității declarațiilor de 
guvernanță corporativă;
(c) garantarea veridicității aspectelor 
privind responsabilitatea socială 
corporativă;
(d) garantarea sau atestarea respectării 
obligațiilor statutare de raportare către 
autoritățile de reglementare ale 
instituțiilor financiare în afara 
domeniului auditului statutar, destinate să 
sprijine autoritățile de reglementare să își 
exercite funcțiile, cum ar fi cele privind 
cerințele de capital sau ratele de 
solvabilitate specifice, pentru a stabili 
probabilitatea ca o întreprindere să 
continue să își îndeplinească obligațiile de 
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plată;
(e) certificarea respectării obligațiilor 
fiscale în cazul în care aceasta este 
impusă de dreptul național;
(f) orice altă sarcină statutară aferentă 
serviciilor de audit, impusă auditorilor 
statutari sau societăților de audit în 
temeiul dreptului Uniunii.

Or. en

Justificare

Este propusă eliminarea articolului 10 alineatul (2) privind „serviciile conexe de audit 
financiar”. Este propusă o listă a serviciilor interzise dar nu este recomandabilă o listă a 
„serviciilor conexe de audit financiar” pe care numai auditorul statutar sau o societate de 
audit le poate presta în mod rezonabil. Poate fi solicitată, de asemenea, efectuarea unor astfel 
de servicii de către auditor, dar auditorul este cel mai în măsură să le presteze în favoarea 
clientului auditului întrucât serviciul este strâns legat de activitatea de audit. În conformitate 
cu această înțelegere, regulamentul intenționează să permită serviciile denumite „servicii 
conexe de audit financiar”.

Amendamentul 112
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Auditorul statutar sau societatea de 
audit care derulează auditul statutar la o 
entitate de interes public nu prestează, 
direct sau indirect, alte servicii decât cele 
de audit statutar către entitatea auditată, 
societatea-mamă a acesteia sau 
întreprinderile controlate de aceasta.

eliminat

Or. en

Amendamentul 113
Bendt Bendtsen
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când auditorul statutar aparține 
unei rețele, niciun membru al acelei rețele 
nu prestează alte servicii decât cele de 
audit statutar către entitatea auditată, 
societatea-mamă a acesteia sau 
întreprinderile controlate de aceasta pe 
teritoriul Uniunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 114
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului articol, alte servicii 
decât cele de audit înseamnă:

(3) În sensul prezentului articol, servicii 
interzise înseamnă:

(a) servicii care antrenează întotdeauna 
un conflict de interese:

(a) orice serviciu în cadrul căruia un 
auditor statutar sau o societate de audit își 
asumă o răspundere pentru gestionare 
sau luarea hotărârilor și deciziilor 
semnificative pentru clientul auditului.

(i) servicii de specialitate fără legătură cu 
auditul, consultanță fiscală, servicii de 
administrare cu caracter general și alte 
servicii de consiliere;
(ii) evidență contabilă și întocmirea 
registrelor contabile și a situațiilor 
financiare;

(b) contabilitate și evidență contabilă, 
inclusiv servicii de contabilitate salarială, 
și întocmirea registrelor contabile și a 
situațiilor financiare

(iii) conceperea și implementarea 
procedurilor de control intern sau de 
gestionare a riscurilor pentru întocmirea 
și/sau verificarea informațiilor financiare 
cuprinse în situațiile financiare și consiliere 
privind riscul;

(c) conceperea și implementarea 
procedurilor de control intern sau de 
gestionare a riscurilor pentru întocmirea 
și/sau verificarea informațiilor financiare 
cuprinse în situațiile financiare și consiliere 
privind riscul că: 
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(i) reprezintă o parte semnificativă a 
controlului intern al raportării 
financiare; sau 
(ii) generează informații care sunt 
semnificative pentru registrele contabile 
ale clientului sau situațiile financiare cu 
privire la care societatea își va exprima o 
opinie; creează o amenințare de 
autoverificare;

(iv) servicii de evaluare, opinii privind 
corectitudinea sau rapoarte privind 
aportul de capital în natură;

(d) servicii de evaluare; în cazul în care 
evaluările ar avea un efect notabil, 
separat sau în ansamblu, asupra situației 
financiare cu privire la care societatea își 
va exprima o opinie.

(v) servicii juridice și actuariale, inclusiv 
soluționarea litigiilor;

(e) servicii juridice și actuariale, inclusiv 
soluționarea disputelor sau litigiilor atunci 
când sumele implicate sunt notabile 
pentru situațiile financiare cu privire la 
care societatea își va exprima o opinie.

(vi) conceperea și implementarea 
sistemelor informatice financiare pentru 
entitățile de interes public menționate la 
articolul 2 alineatul (13) literele (b) – (j) 
din Directiva 2006/43/CE;
(vii) participarea la auditul intern al 
clientului auditat și prestarea de servicii 
conexe funcției de audit intern;

(f) participarea la auditul intern al 
clientului auditat și prestarea de servicii 
conexe funcției de audit intern;

(viii) servicii de brokeraj sau negociere, 
consultanță privind investițiile sau servicii 
bancare de investiții.

(g) servicii de brokeraj sau negociere, 
consultanță privind investițiile sau servicii 
bancare de investiții, inclusiv prestarea de 
servicii financiare pentru întreprinderi 
care implică promovarea, vânzarea sau 
subscrierea de acțiuni la clientul 
auditului;

(b) servicii care pot antrena un conflict de 
interese:
(i) servicii de resurse umane, inclusiv 
recrutarea personalului de conducere; 

(h) servicii de resurse umane, inclusiv 
recrutarea personalului de conducere sau a 
unui director sau funcționar al unei 
entități în măsură să exerseze o influență 
semnificativă asupra elaborării 
rapoartelor contabile sau a situației 
financiare cu privire la care societatea își 
va exprima o opinie. Aceste servicii 
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interzise includ căutarea sau selectarea de 
candidați pentru aceste poziții și 
verificarea referințelor potențialilor 
candidați la aceste funcții.

(ii) întocmirea de scrisori administrative 
(comfort letters) către investitori cu ocazia 
unei emisiuni de titluri de valoare ale 
întreprinderii;
(iii) conceperea și implementarea 
sistemelor informatice financiare pentru 
entitățile de interes public menționate la 
articolul 2 alineatul (13) litera (a) din 
Directiva 2006/43/CE;
(iv) servicii de evaluare prealabilă (due 
diligence) oferite vânzătorului sau 
cumpărătorului cu privire la potențiale 
fuziuni sau achiziții și oferirea de garanții 
privind entitatea auditată celorlalte părți 
la o tranzacție financiară sau comercială.

Or. en

Justificare

Lista „serviciilor care nu au legătură cu auditul” de la articolul 10 alineatul (3) este 
înlocuită cu o listă a „serviciilor interzise”. Anumite servicii care nu au legătură cu auditul 
ar fi considerate o amenințare semnificativă la adresa independenței auditorului, astfel încât 
unica soluție posibilă este interzicerea prestării acestor servicii pentru clienții auditorilor. Nu 
poate fi susținută o interdicție totală a furnizării de servicii care nu au legătură cu auditul, ci 
doar a celor interzise în mod clar. Pentru a reduce astfel de amenințări la un nivel acceptabil 
prin introducerea unor măsuri specifice de protecție a independenței auditorului poate fi 
posibilă în multe cazuri interdicția altor servicii care nu au legătură cu auditul. 

Amendamentul 115
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a – subpunctul viiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viiia) servicii de resurse umane care 
constau în angajarea de directori 
generali.
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Or. es

Amendamentul 116
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care un membru al rețelei 
din care face parte auditorul statutar sau 
societatea de audit care derulează auditul 
statutar al unei entități de interes public 
prestează alte servicii decât cele de audit 
către o întreprindere înregistrată într-o 
țară terță și controlată de entitatea de 
interes public auditată, auditorul statutar 
sau societatea de audit în cauză 
analizează dacă serviciile furnizate de 
membrul rețelei îi compromit 
independența.

eliminat

Or. en

Amendamentul 117
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă independența sa este afectată, 
auditorul statutar sau societatea de audit 
ia măsuri de protecție pentru a diminua 
riscurile generate de serviciile prestate 
într-o țară terță. Auditorul statutar sau 
societatea de audit poate continua auditul 
statutar al entității de interes public 
numai în cazul în care poate dovedi, în 
conformitate cu articolul 11, că prestarea 
serviciilor nu îi influențează 
discernământul profesional și nici 

eliminat
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raportul de audit.

Or. en

Justificare

Articolul 10 alineatul (4) din proiectul de regulament ar trebui introdus la articolul 10 
alineatul (1).

Amendamentul 118
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea la procesul decizional al 
entității auditate și prestarea serviciilor 
menționate la alineatul (3) litera (a) 
punctele (ii) și (iii) sunt considerate 
activități care afectează întotdeauna 
independența auditorului.

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 10 alineatul (4) din proiectul de regulament ar trebui introdus la articolul 10 
alineatul (1).

Amendamentul 119
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se prezumă că furnizarea serviciilor 
prevăzute la punctele (i) și (iv) – (viii) de 
la alineatul (3) litera (a) afectează 
independența auditorului.

eliminat
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Or. en

Justificare

Articolul 10 alineatul (4) din proiectul de regulament ar trebui introdus la articolul 10 
alineatul (1).

Amendamentul 120
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Auditorul statutar sau societatea de audit 
poate solicita opinia autorității 
competente referitor la acest aspect.

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 10 alineatul (4) din proiectul de regulament ar trebui introdus la articolul 10 
alineatul (1).

Amendamentul 121
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă o societate de audit încasează 
mai mult de o treime din veniturile sale 
anuale din servicii de audit de la entități 
de interes public de dimensiuni mari și 
aparține unei rețele ai cărei membri 
cumulează un venit anual din servicii de 
audit de peste 1 500 milioane EUR pe 
teritoriul Uniunii Europene, societatea în 
cauză trebuie să îndeplinească 
următoarele cerințe:

eliminat
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(a) să nu furnizeze, în mod direct sau 
indirect, alte servicii decât auditul unei 
entități de interes public, oricare ar fi 
aceasta;
(b) să nu aparțină unei rețele care 
furnizează alte servicii decât auditul pe 
teritoriul Uniunii;
(c) entitatea care furnizează serviciile 
menționate la alineatul (3) să nu dețină 
direct sau indirect mai mult de 5 % din 
capitalul sau drepturile de vot ale 
societății de audit;
(d) entitățile care prestează serviciile 
menționate la alineatul (3) să nu dețină 
împreună, în mod direct sau indirect, mai 
mult de 10 % din capitalul sau drepturile 
de vot ale societății de audit;
(e) societatea de audit să nu dețină, în 
mod direct sau indirect, mai mult de 5% 
din capitalul sau drepturile de vot ale unei 
entități care prestează serviciile 
menționate la alineatul (3).”

Or. en

Amendamentul 122
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă o societate de audit încasează mai 
mult de o treime din veniturile sale anuale 
din servicii de audit de la entități de interes 
public de dimensiuni mari și aparține unei 
rețele ai cărei membri cumulează un venit 
anual din servicii de audit de peste 
1 500 milioane EUR pe teritoriul Uniunii 
Europene, societatea în cauză trebuie să 
îndeplinească următoarele cerințe:

(5) Dacă o societate de audit încasează mai 
mult de o treime din veniturile sale anuale 
din servicii de audit de la entități de interes 
public de dimensiuni mari și aparține unei 
rețele ai cărei membri cumulează un venit 
anual din servicii de audit de peste 
1 500 milioane EUR pe teritoriul Uniunii 
Europene, în timp ce veniturile generate 
de audituri pentru care au fost numite 
mai multe societăți de audit nu sunt luate 
în calcul la stabilirea respectivelor 
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praguri, societatea în cauză trebuie să 
îndeplinească următoarele cerințe:

Or. en

Justificare

Așa-numitul concept al societăților care prestează doar servicii de audit pare 
disproporționat. Prin urmare, cu scopul de a încuraja auditurile comune, se propune 
acordarea posibilității de a colabora cu alte societăți de audit pentru societățile de audit 
foarte mari în cazul în care acestea urmăresc să își extindă în continuare activitatea lor de 
audit. Acest lucru oferă, de asemenea, o oportunitate pentru societățile de audit mai mici de a 
fi angajate de entități auditate mai mari împreună cu o societate parteneră mare din cadrul 
rețelei. Acest lucru ar asigura cel puțin unele audituri comune pe piață fără a le face, în 
general, obligatorii.

Amendamentul 123
Jaroslav Paška

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 68 în 
scopul adaptării listei de servicii conexe 
de audit financiar prevăzute la alineatul 
(2) și a listei de servicii, altele decât 
auditul, prevăzute la alineatul (3) din 
prezentul articol. Atunci când exercită 
aceste competențe, Comisia ține seama de 
evoluțiile înregistrate în domeniul 
auditului și al profesiei de auditor.

(6) Statele membre pot mări în mod 
excepțional lista de servicii interzise, în 
virtutea alineatului (3), auditorilor 
statutari sau societăților de audit pentru 
care statul membru relevant este statul 
membru de origine, cu condiția ca aceste 
măriri să rezulte din cerințele existente în 
temeiul legislației sau reglementărilor 
naționale.

Or. en

Justificare

Acesta nu este un element neesențial, așadar nu poate fi delegat; orice amendament ar trebui 
să se facă prin legislația adoptată de Parlamentul European și de Consiliu. Amendamentul
prevede ca statele membre să mărească lista de servicii interzise în măsura în care acestea 
reflectă legislația sau reglementările existente. Modificarea recunoaște că în timp ce 
armonizarea este obiectivul general, unele state membre pot considera ca actualele lor 
dispoziții naționale specifice ar trebui să se aplice în continuare, în plus, în cazul în care 
acestea prevăd standarde mai stricte.
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Amendamentul 124
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 68 în 
scopul adaptării listei de servicii conexe 
de audit financiar prevăzute la alineatul
(2) și a listei de servicii, altele decât 
auditul, prevăzute la alineatul (3) din 
prezentul articol. Atunci când exercită 
aceste competențe, Comisia ține seama de 
evoluțiile înregistrate în domeniul 
auditului și al profesiei de auditor.

(6) Statelor membre le este permis să 
includă servicii interzise suplimentare pe 
lista de servicii interzise de la alineatul (3), 
pe baza cerințelor sau legislației 
naționale.

Or. en

Justificare

Se propune eliminarea articolului 10 alineatul (6) din proiectul de regulament cu privire la 
delegare. Orice legislație ar trebui adoptată de PE și de Consiliu, nu prin acte delegate. Cu 
toate acestea, dacă un stat membru dorește să-și consolideze normele locale, acest lucru ar 
trebui să fie posibil.

Amendamentul 125
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care entitatea auditată este 
scutită de obligația de a avea un comitet de 
audit, entitatea auditată desemnează un 
organ sau organism al său care să 
îndeplinească funcțiile atribuite comitetului 
de audit în prezentul alineat.

În cazul în care entitatea auditată este 
scutită de obligația de a avea un comitet de 
audit, entitatea auditată desemnează un 
organ sau organism al său care să 
îndeplinească funcțiile atribuite comitetului 
de audit în prezentul alineat cu scopul de a 
evita conflictele de interes și de a asigura 
independența și etica profesională.
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Or. en

Amendamentul 126
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Auditorul statutar sau societatea de 
audit creează un dosar nou pentru fiecare 
audit statutar efectuat. Dosarul de audit 
cuprinde cel puțin informațiile sau 
documentele următoare, fie pe hârtie, fie în 
format electronic:

(5) Auditorul statutar sau societatea de 
audit creează un dosar nou pentru fiecare 
audit statutar efectuat. Dosarul de audit 
cuprinde cel puțin informațiile sau 
documentele următoare, pe hârtie și în 
format electronic:

Or. ro

Amendamentul 127
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Auditorul/auditorii statutari sau 
societatea/societățile de audit care 
efectuează auditul statutar al unei entități 
de interes public respectă standardele 
internaționale de audit menționate la 
articolul 26 din Directiva 2006/43/CE, în 
măsura în care aceste standarde sunt 
conforme cu prevederile prezentului 
regulament.

Auditorul/auditorii statutari sau 
societatea/societățile de audit care 
efectuează auditul statutar al unei entități 
de interes public respectă standardele 
internaționale de audit menționate la 
articolul 26 din Directiva 2006/43/CE.

Or. en

Amendamentul 128
Eija-Riitta Korhola
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Propunere de regulament
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Conținutul rapoartelor de audit ar trebui reglementat prin normele internaționale de audit 
existente și în acest context ar trebui incluse eventuale amendamente.

Amendamentul 129
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Raportul de audit nu depășește patru 
pagini sau 10 000 caractere (fără spații). 
Nu conține trimiteri la raportul 
suplimentar către comitetul de audit, 
prevăzut la articolul 23.

eliminat

Or. es

Amendamentul 130
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organul de conducere sau organul 
administrativ al entității auditate poate 
hotărî transmiterea raportul suplimentar 
către adunarea generală a entității 
auditate.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 131
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Supravegherea auditului statutar de către 
comitetul de audit

Examinarea auditului statutar de către 
comitetul de audit

Or. fr

Amendamentul 132
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de audit din cadrul entității de 
interes public monitorizează activitatea 
auditorului/auditorilor statutari sau a 
societății/societăților de audit care 
efectuează auditul statutar.

Comitetul de audit din cadrul entității de 
interes public examinează activitatea 
auditorului/auditorilor statutari sau a 
societății/societăților de audit care 
efectuează auditul statutar.

Or. fr

Justificare

Monitorizarea de către comitetul de audit pare să compromită independența auditorului 
statutar sau a societății de audit. Se propune ca activitatea auditorului statutar să fie 
examinată și nu monitorizată.

Amendamentul 133
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii comitetului de audit iau parte la 
programe de perfecționare a 
competențelor pentru asigurarea unui 
nivel adecvat de cunoștințe tehnice în 
vederea îndeplinirii sarcinilor lor.

Or. ro

Amendamentul 134
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepția cazului în care este 
necesară reînnoirea misiunii de audit în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1)
al doilea paragraf, recomandarea 
comitetului de audit menționată la alineatul 
(2) din prezentul articol este elaborată în 
urma unei proceduri de selecție organizate 
de entitatea auditată, care îndeplinește
următoarele condiții:

(3) În cazul în care entitatea de interes 
public scoate la licitație activitatea de 
audit, recomandarea comitetului de audit 
menționată la alineatul (2) din prezentul 
articol este elaborată în urma unei 
proceduri de selecție organizate de 
entitatea auditată, care ia în considerare
următoarele condiții:

Or. en

Justificare

Pentru a fi în concordanță cu rolul crescut al comitetelor de audit în conformitate cu 
respectiva legislație, determinarea caracterului adecvat al unui proces de ofertare ar trebui 
să depindă de comitetul de audit atunci când se analizează numirea unei noi societăți de 
audit. Această abordare este, de asemenea, consecventă cu politica europeană referitoare la 
sistemul de guvernanță corporativă bazat în principal pe principii și îndrumări.

Amendamentul 135
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepția cazului în care este 
necesară reînnoirea misiunii de audit în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1) 
al doilea paragraf, recomandarea 
comitetului de audit menționată la alineatul 
(2) din prezentul articol este elaborată în 
urma unei proceduri de selecție organizate 
de entitatea auditată, care îndeplinește 
următoarele condiții:

(3) În cazul în care entitatea de interes 
public scoate la licitație activitatea de 
audit, recomandarea comitetului de audit 
menționată la alineatul (2) din prezentul 
articol este elaborată în urma unei 
proceduri de selecție organizate de 
entitatea auditată, care îndeplinește
următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 136
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepția cazului în care este 
necesară reînnoirea misiunii de audit în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1) 
al doilea paragraf, recomandarea 
comitetului de audit menționată la alineatul 
(2) din prezentul articol este elaborată în 
urma unei proceduri de selecție organizate 
de entitatea auditată, care îndeplinește 
următoarele condiții:

(3) Ori de câte ori entitatea auditată 
decide astfel, dar cel mai târziu după 
șapte ani de la misiunile de audit 
reînnoite, recomandarea comitetului de 
audit menționată la alineatul (2) din 
prezentul articol este elaborată în urma 
unei proceduri de ofertare organizate de 
entitatea auditată, care îndeplinește 
următoarele condiții:

Or. en

Justificare

În timp ce durata maximă a unei misiuni de audit ar trebui să fie de 14 ani, o licitație ar 
trebui să aibă loc cel puțin la fiecare șapte ani pentru a permite auditorilor sau societăților 
de audit concurente să formuleze o propunere cu privire la misiune.

Amendamentul 137
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepția cazului în care este 
necesară reînnoirea misiunii de audit în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1) al 
doilea paragraf, recomandarea comitetului 
de audit menționată la alineatul (2) din 
prezentul articol este elaborată în urma 
unei proceduri de selecție organizate de 
entitatea auditată, care îndeplinește 
următoarele condiții:

(3) Cu excepția cazului în care este 
necesară reînnoirea misiunii de audit în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (1) al
doilea paragraf, recomandarea comitetului 
de audit menționată la alineatul (2) din 
prezentul articol este elaborată în urma 
unei proceduri de achiziție publică 
organizată de entitatea auditată, care 
îndeplinește următoarele condiții:

Or. ro

Amendamentul 138
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) entitatea auditată poate să invite orice 
auditor statutar sau societate de audit să 
depună oferte pentru prestarea serviciilor
de audit statutar, dacă sunt respectate 
prevederile articolului 33 alineatul (2) și 
cel puțin unul dintre auditorii invitați sau 
una dintre societățile invitate nu a generat 
peste 15 % din onorariile totale de audit 
încasate de la entități de interes public de 
dimensiuni mari din statul membru în 
cauză, în anul calendaristic anterior;

(a) entitatea auditată publică o invitație de 
participare pentru misiunea de audit, în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
în ziarele sau publicațiile naționale. 
Documentația procedurii de licitație 
trebuie să cuprindă criterii de selecție 
transparente și nediscriminatorii care să 
fie utilizate la evaluarea ofertelor. 
Prevederile articolului 33 alineatul (2) 
trebuie respectate.

Or. ro

Justificare

Este important ca procedura de selecție să fie transparentă și deschisă tuturor ofertanților de 
pe piață.
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Amendamentul 139
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) entitatea auditată poate să invite orice 
auditor statutar sau societate de audit să 
depună oferte pentru prestarea serviciilor 
de audit statutar, dacă sunt respectate 
prevederile articolului 33 alineatul (2) și
cel puțin unul dintre auditorii invitați sau 
una dintre societățile invitate nu a generat 
peste 15 % din onorariile totale de audit 
încasate de la entități de interes public de 
dimensiuni mari din statul membru în 
cauză, în anul calendaristic anterior;

(a) entitatea auditată poate să invite orice 
auditor statutar sau societate de audit să 
depună oferte pentru prestarea serviciilor 
de audit statutar, dacă sunt respectate 
prevederile articolului 33 alineatul (2). Cel 
puțin una dintre societățile de audit invitate 
este o societate de audit mai mică pe baza 
cifrei de afaceri, a numărului de angajați 
și a numărului de audituri statutare ale 
unei entități de interes public derulate în 
cadrul exercițiului financiar anterior, 
publicate de autoritatea competentă în 
temeiul articolului 32 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Deși textul inițial ar fi disproporționat, ar denatura concurența în mod necuvenit și ar dăuna 
eventual calității auditului, acest lucru ar face posibilă menținerea obiectivului de promovare 
a concurenței și a posibilităților.

Amendamentul 140
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) entitatea auditată întocmește 
documentația de licitație pentru 
auditorul/auditorii statutari invitați sau 
societatea/societățile de audit invitate. Din 
documentele de licitație respective trebuie 
să reiasă domeniul de activitate al entității 
auditate și tipul de audit statutar care va fi 
efectuat. Documentația de licitație cuprinde 

(c) entitatea auditată întocmește 
documentația de licitație pentru 
auditorul/auditorii statutari care sunt 
invitați prin procedura de achiziție 
publică. Din documentele de licitație 
respective trebuie să reiasă domeniul de 
activitate al entității auditate și tipul de 
audit statutar care va fi efectuat. 
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criterii de selecție transparente și 
nediscriminatorii care vor fi utilizate de 
entitatea auditată pentru a evalua ofertele 
transmise de auditorii statutari sau de 
societățile de audit;

Documentația de licitație cuprinde criterii 
de selecție transparente și nediscriminatorii 
care vor fi utilizate de entitatea auditată 
pentru a evalua ofertele transmise de 
auditorii statutari sau de societățile de 
audit;

Or. ro

Amendamentul 141
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Entitățile de interes public care 
îndeplinesc condițiile menționate la 
articolul 2 alineatul (1) literele (f) și (t) 
din Directiva 2003/71/CE nu sunt obligate 
să aplice procedura de selecție menționată 
la alineatul (4).

eliminat

Or. ro

Amendamentul 142
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Propunerea transmisă de consiliul de 
administrație sau de supraveghere 
adunării generale a acționarilor sau a 
membrilor entității auditate în scopul 
desemnării auditorilor statutari sau a 
societăților de audit cuprinde și 
recomandarea comitetului de audit.

eliminat

Or. ro



PE498.010v01-00 32/56 AM\916386RO.doc

RO

Amendamentul 143
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care propunerea consiliului de 
administrație sau de supraveghere diferă 
de recomandarea comitetului de audit, 
propunerea trebuie să conțină motivele 
pentru care nu a ținut cont de 
recomandarea comitetului de audit.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 144
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care propunerea consiliului de 
administrație sau de supraveghere diferă de 
recomandarea comitetului de audit, 
propunerea trebuie să conțină motivele 
pentru care nu a ținut cont de 
recomandarea comitetului de audit.

În cazul în care propunerea consiliului de 
administrație sau de supraveghere diferă de 
recomandarea comitetului de audit, 
propunerea trebuie să conțină motivele 
pentru care nu a ținut cont de 
recomandarea comitetului de audit. 
Propunerea justifică, de asemenea,
motivele, în cazul în care în urma unei 
proceduri de ofertare menționate la 
alineatul (3), este propusă reînnoirea unei 
misiuni de audit.

Or. en

Justificare

În mod similar cu principiul „conformității sau explicării”, motivele ar trebui justificate în 
cazul în care, în ciuda unei licitații, auditorul contractat până în acel moment este propus 
pentru reînnoire. Acest lucru subliniază din nou faptul că alternativele disponibile ar trebui 
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examinate în detaliu.

Amendamentul 145
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul instituțiilor de credit sau al 
societăților de asigurări, consiliul de 
administrație sau de supraveghere depune 
proiectul de propunere la autoritatea 
competentă menționată la articolul 35 
alineatul (2). Autoritatea competentă 
menționată la articolul 35 alineatul (2) are 
drept de veto asupra opțiunii recomandate. 
Această opunere este justificată în mod 
corespunzător.

(6) Consiliul de administrație sau de 
supraveghere depune proiectul de 
propunere la autoritatea competentă 
menționată la articolul 35 alineatul (2). 
Proiectul de propunere este însoțit de 
rezultatele evaluării exhaustive 
menționate la articolul 32 alineatele (2) și 
(3). Autoritatea competentă menționată la 
articolul 35 alineatul (2) are drept de veto 
asupra opțiunii recomandate. Această 
opunere este justificată în mod 
corespunzător.

Or. en

Justificare

Evaluarea ar trebui pusă la dispoziția autorităților competente. Toate autoritățile 
competente, nu numai cele din sectorul financiar, ar trebui să dispună de aceste informații și 
de drepturile de veto aferente pentru a aborda eventualele lacune din procesul de numire a 
auditorilor pentru auditurile statutare ale tuturor entităților de interes public.

Amendamentul 146
Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en
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Justificare

Rotația actuală a partenerilor este adecvată, spre deosebire de rotația firmelor de audit.

Amendamentul 147
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Entitatea de interes public desemnează 
un auditor statutar sau o societate de audit 
pentru o primă misiune care nu poate 
dura mai puțin de doi ani.

(1) Entitatea de interes public desemnează 
un auditor statutar sau o societate de audit 
pentru o durată de patru ani consecutivi.

Or. fr

Amendamentul 148
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Entitatea de interes public desemnează 
un auditor statutar sau o societate de audit 
pentru o primă misiune care nu poate dura 
mai puțin de doi ani.

(1) Entitatea de interes public desemnează 
un auditor statutar sau o societate de audit 
pentru o primă misiune care nu poate dura 
mai puțin de un an și nu mai mult de șase
ani.

Or. en

Amendamentul 149
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Entitatea de interes public desemnează 
un auditor statutar sau o societate de audit 
pentru o primă misiune care nu poate dura 
mai puțin de doi ani.

(1) Entitatea de interes public desemnează 
un auditor statutar sau o societate de audit 
pentru o primă misiune care nu poate dura 
mai puțin de trei ani.

Or. en

Justificare

Independența auditorului este sporită de perioadele mai lungi ale misiunilor.

Amendamentul 150
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Entitatea de interes public desemnează 
un auditor statutar sau o societate de audit 
pentru o primă misiune care nu poate dura 
mai puțin de doi ani.

(1) Entitatea de interes public desemnează 
un auditor statutar sau o societate de audit 
pentru o primă misiune care nu poate dura 
mai puțin de un an.

Or. ro

Amendamentul 151
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitatea de interes public poate reînnoi 
această misiune doar o singură dată.

Entitatea de interes public poate reînnoi 
această misiune până la o durată maximă 
de misiuni cumulate, consecutive de 14 
ani cu condiția ca aceste reînnoiri să se 
realizeze fiecare pe baza propunerilor 
comitetului de audit și să fie aprobate în 
cadrul adunării generale anuale.
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Or. en

Justificare

Elementul decisiv nu este numărul reînnoirilor misiunilor de audit, ci durata totală a relației 
de executare a misiunii dintre auditor și entitatea auditată. Acest lucru permite, după 
perioada inițială de trei ani, de exemplu, procese anuale de numire. Se propune extinderea 
duratei maxime de la șase la 14 ani întrucât auditorii pot avea nevoie de un anumit timp 
pentru a se familiariza cu noua entitate auditată. În plus, drepturile acționarilor sunt 
consolidate.

Amendamentul 152
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitatea de interes public poate reînnoi 
această misiune doar o singură dată.

Entitatea de interes public poate reînnoi 
misiunea de audit cu condiția ca acest 
lucru să se realizeze pe baza unei 
propuneri a comitetului de audit și să fie 
aprobat în cadrul adunării generale 
anuale.

Or. en

Justificare

Amendamentul ar consolida principiul dreptului acționarilor și al libertății de alegere în ceea 
ce privește selecționarea auditorilor.

Amendamentul 153
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitatea de interes public poate reînnoi 
această misiune doar o singură dată.

Entitatea de interes public poate reînnoi 
această misiune, sub rezerva formulării 
unei propuneri de către comitetul de audit 
sau un organism similar și a aprobării 
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ulterioare în cadrul adunării generale 
anuale.

Or. en

Amendamentul 154
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitatea de interes public poate reînnoi 
această misiune doar o singură dată.

Misiunea poate fi reînnoită.

Or. fr

Amendamentul 155
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata maximă cumulată a celor două 
misiuni nu poate depăși 6 ani.

eliminat

Or. en

Amendamentul 156
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata maximă cumulată a celor două 
misiuni nu poate depăși 6 ani.

eliminat
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Or. en

Justificare

Amendamentul elimină cerința obligatorie de a roti firmele de audit în favoarea 
supravegherii îmbunătățite de către comitetul de audit, împreună cu rotația partenerului 
prevăzută de Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul 157
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata maximă cumulată a celor două 
misiuni nu poate depăși 6 ani.

eliminat

Or. en

Justificare

Combinare cu paragraful anterior.

Amendamentul 158
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata maximă cumulată a celor două 
misiuni nu poate depăși 6 ani.

Statele membre pot prelungi această
durată în perspectiva sporirii 
independenței auditorului statutar sau a 
societății de audit.

Or. fr

Amendamentul 159
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă, pe parcursul unei misiuni continue 
cu durata de 6 ani, au fost desemnați doi 
auditori statutari sau două societăți de 
audit, durata maximă a misiunii fiecărui 
auditor statutar sau a fiecărei societăți de 
audit nu poate depăși 9 ani.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 160
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă, pe parcursul unei misiuni continue 
cu durata de 6 ani, au fost desemnați doi 
auditori statutari sau două societăți de 
audit, durata maximă a misiunii fiecărui 
auditor statutar sau a fiecărei societăți de 
audit nu poate depăși 9 ani.

Dacă, pe parcursul unei misiuni continue 
cu durata de 4 ani, au fost desemnați doi 
auditori statutari sau două societăți de 
audit, durata maximă a misiunii fiecărui 
auditor statutar sau a fiecărei societăți de 
audit nu poate depăși 6 ani.

Or. ro

Amendamentul 161
Franck Proust

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă, pe parcursul unei misiuni continue 
cu durata de 6 ani, au fost desemnați doi 
auditori statutari sau două societăți de 
audit, durata maximă a misiunii fiecărui 
auditor statutar sau a fiecărei societăți de 

Dacă, pe parcursul unei misiuni continue 
cu durata de 6 ani, au fost desemnați cel 
puțin doi auditori statutari sau două 
societăți de audit, durata maximă a misiunii 
fiecărui auditor statutar sau a fiecărei 
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audit nu poate depăși 9 ani. societăți de audit nu poate depăși 9 ani.

Or. fr

Amendamentul 162
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După expirarea duratei maxime 
permise a misiunii, prevăzute la alineatul 
(1), auditorul statutar sau societatea de 
audit sau membrii rețelei acesteia de pe 
teritoriul Uniunii, dacă este cazul, nu mai 
pot efectua auditul statutar al entității de 
interes public în cauză pentru o perioadă 
de cel puțin patru ani.

eliminat

Or. en

Amendamentul 163
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După expirarea duratei maxime 
permise a misiunii, prevăzute la alineatul 
(1), auditorul statutar sau societatea de 
audit sau membrii rețelei acesteia de pe 
teritoriul Uniunii, dacă este cazul, nu mai 
pot efectua auditul statutar al entității de 
interes public în cauză pentru o perioadă 
de cel puțin patru ani.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 164
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După expirarea duratei maxime 
permise a misiunii, prevăzute la alineatul 
(1), auditorul statutar sau societatea de 
audit sau membrii rețelei acesteia de pe 
teritoriul Uniunii, dacă este cazul, nu mai 
pot efectua auditul statutar al entității de 
interes public în cauză pentru o perioadă 
de cel puțin patru ani.

eliminat

Or. en

Justificare

Perioada de pauză de patru ani este în prezent redundantă, ca urmare a înlăturării cerinței 
obligatorii de a roti auditorul statutar sau societatea de audit.

Amendamentul 165
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatele (1) și 
(2), entitatea de interes public poate, în 
mod excepțional, să solicite autorității 
competente prevăzute la articolul 35 
alineatul (1) să acorde o prelungire în 
baza căreia să desemneze același auditor 
statutar sau aceeași societate de audit 
pentru încă o misiune. În cazul în care 
sunt desemnați doi auditori statutari sau 
două societăți de audit, această a treia 
misiune nu poate depăși trei ani. În cazul 
în care este desemnat un singur auditor 
statutar sau o singură societate de audit, 
această a treia misiune nu poate depăși 

eliminat



PE498.010v01-00 42/56 AM\916386RO.doc

RO

doi ani.

Or. fr

Amendamentul 166
Franck Proust

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), 
entitatea de interes public poate, în mod 
excepțional, să solicite autorității 
competente prevăzute la articolul 35 
alineatul (1) să acorde o prelungire în baza 
căreia să desemneze același auditor statutar 
sau aceeași societate de audit pentru încă o 
misiune. În cazul în care sunt desemnați
doi auditori statutari sau două societăți de 
audit, această a treia misiune nu poate 
depăși trei ani. În cazul în care este 
desemnat un singur auditor statutar sau o 
singură societate de audit, această a treia 
misiune nu poate depăși doi ani.

(3) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), 
entitatea de interes public poate, în mod 
excepțional, să solicite autorității 
competente prevăzute la articolul 35 
alineatul (1) să acorde o prelungire în baza 
căreia să desemneze același auditor statutar 
sau aceeași societate de audit pentru încă o 
misiune. În cazul în care sunt desemnați cel 
puțin doi auditori statutari sau două 
societăți de audit, această a treia misiune 
nu poate depăși trei ani. În cazul în care 
este desemnat un singur auditor statutar sau 
o singură societate de audit, această a treia 
misiune nu poate depăși doi ani.

Or. fr

Amendamentul 167
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Partenerul sau partenerii cheie de audit 
responsabili cu derularea auditului statutar 
își încetează participarea la auditul statutar 
al entității auditate după încheierea unei 
perioade de șapte ani de la data desemnării. 
Aceștia pot participa din nou la auditul 
statutar al entității auditate după o perioadă 

(4) Partenerul sau partenerii cheie de audit 
responsabili cu derularea auditului statutar 
își încetează participarea la auditul statutar 
al entității auditate după încheierea unei 
perioade de cinci ani de la data desemnării. 
Aceștia pot participa din nou la auditul 
statutar al entității auditate după o perioadă 
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de minimum trei ani. de minimum trei ani.

Or. ro

Amendamentul 168
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Auditorul statutar sau societatea de audit 
stabilesc un mecanism corespunzător de 
rotație treptată a personalului implicat de 
cel mai mult timp în auditul statutar, 
incluzând cel puțin persoanele care sunt 
autorizate ca auditori statutari. Mecanismul 
de rotație treptată se aplică în etape, 
preferabil individual, și nu pentru toată 
echipa. Mecanismul trebuie să fie 
proporțional cu dimensiunea și 
complexitatea activității auditorului statutar 
sau a societății de audit.

Auditorul statutar sau societatea de audit 
stabilesc un mecanism corespunzător de 
rotație treptată a personalului implicat de 
cel mai mult timp în auditul statutar, 
incluzând cel puțin persoanele care sunt 
autorizate ca auditori statutari. Mecanismul 
de rotație treptată se aplică în etape, 
preferabil individual, și nu pentru toată 
echipa de audit. Mecanismul trebuie să fie 
proporțional cu dimensiunea și 
complexitatea activității auditorului statutar 
sau a societății de audit.

Or. en

Amendamentul 169
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă auditorul statutar sau societatea 
de audit este înlocuită de un alt auditor 
statutar sau de o altă societate de audit, 
fostul auditor statutar sau fosta societate de 
audit transmite un dosar de predare noului 
auditor statutar sau noii societăți de audit.
Acest dosar cuprinde informații relevante 
privind entitatea auditată, în măsura în 
care pot fi necesare în mod rezonabil 

(5) Dacă auditorul statutar sau societatea 
de audit este înlocuită de un alt auditor 
statutar sau de o altă societate de audit, 
fostul auditor statutar sau fosta societate de 
audit transmite noului auditor statutar sau 
noii societăți de audit informațiile 
prevăzute de lege și de articolul 23 
alineatul (3) din Directiva 2006/43/CE.



PE498.010v01-00 44/56 AM\916386RO.doc

RO

pentru a înțelege activitatea și 
organizarea internă a entității auditate și 
pentru a permite continuitatea auditului 
statutar și comparabilitatea cu auditurile 
efectuate în anii anteriori.

Or. en

Amendamentul 170
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, fostul auditor statutar sau 
fosta societate de audit pune la dispoziția 
noului auditor statutar sau a noii societăți 
de audit rapoartele suplimentare adresate 
comitetului de audit în anii precedenți, 
menționate la articolul 23, și orice 
informații transmise autorităților 
competente în temeiul articolelor 25 și 27.

De asemenea, fostul auditor statutar sau 
fosta societate de audit pune la dispoziția 
noilor auditori statutari sau a noilor 
societăți de audit rapoartele suplimentare 
adresate comitetului de audit în anii 
precedenți, menționate la articolul 23, și 
orice informații transmise autorităților 
competente în temeiul articolelor 25 și 27.

Or. en

Amendamentul 171
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) AEVMP elaborează un proiect de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a stabili cerințele tehnice privind 
conținutul dosarului de predare 
menționat la alineatul (6).

eliminat

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
alineatul (6) se deleagă Comisiei, în 
conformitate cu articolul 10 din 
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Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Justificare

Textul articolului 23 alineatul (3) din Directiva 2006/43/CE privind auditul legal este mai 
cuprinzător și a dovedit că funcționează în practică. În plus, responsabilitățile noilor auditori 
cu privire la activitatea auditorilor anteriori sunt deja abordate în standardele internaționale.

Amendamentul 172
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) AEVMP elaborează un proiect de 
standarde tehnice de reglementare pentru 
a stabili cerințele tehnice privind 
conținutul dosarului de predare 
menționat la alineatul (6).

eliminat

Or. en

Amendamentul 173
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența de a adopta standardele 
tehnice de reglementare menționate la 
alineatul (6) se deleagă Comisiei, în 
conformitate cu articolul 10 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 174
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul de audit, unul sau mai mulți 
acționari, autoritățile competente 
menționate la articolul 35 alineatele (1) sau
(2) au dreptul să înainteze o plângere la 
instanța națională prin care solicită 
revocarea sau demisia
auditorului/auditorilor statutari sau a 
societății/societăților de audit pe baza unor 
motive fondate.

(2) Comitetul de audit, unul sau mai mulți 
acționari și autoritățile competente 
menționate la articolul 35 alineatele (1) și
(2) au dreptul să înainteze o plângere la 
instanța națională prin care solicită 
revocarea auditorului/auditorilor statutari 
sau a societății/societăților de audit pe baza 
unor motive fondate.

Or. fr

Amendamentul 175
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă cu 
derularea sarcinilor prevăzute în prezentul 
regulament și cu verificarea punerii în 
aplicare a prevederilor prezentului 
regulament.

(1) Se înființează o autoritate europeană 
de supraveghere a activităților auditorilor 
statutari și a societăților de audit
(AESAA) responsabilă cu derularea 
sarcinilor prevăzute în prezentul 
regulament și cu verificarea punerii în 
aplicare a prevederilor prezentului 
regulament Această autoritate este 
independentă și funcționează pe lângă 
Comisia Europeană.

Or. fr

Amendamentul 176
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă este una dintre
următoarele:

Autoritatea reunește și supervizează 
următoarele autorități competente:

Or. fr

Amendamentul 177
Jean-Pierre Audy
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la prevederile 
alineatului (1), statele membre pot 
dispune ca responsabilitatea pentru 
asigurarea punerii în aplicare integrală 
sau parțială a prevederilor de la Titlul III 
din prezentul regulament să fie atribuită, 
după caz, autorităților competente 
menționate la:

(2) Autoritățile competente menționate la:

Or. fr

Amendamentul 178
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care au fost desemnate mai 
multe autorități competente în temeiul 
alineatelor (1) și (2), autoritățile 
respective sunt organizate astfel încât 
sarcinile lor să fie alocate în mod clar.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 179
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritățile competente trebuie să 
dispună de personal adecvat din punct de 
vedere al capacităților și al experienței, 
precum și de resurse corespunzătoare 
pentru a putea îndeplini sarcinile prevăzute 
de prezentul regulament.

(5) Autoritatea europeană de 
supraveghere a activităților de audit 
dispune de personal adecvat din punct de 
vedere al capacităților și al experienței, 
precum și de resurse corespunzătoare 
pentru a putea îndeplini sarcinile prevăzute 
de prezentul regulament. Aceste resurse 
provin de la auditorii statutari și 
societățile de audit care auditează EIP-
urile și pot lua forma unei contribuții 
obligatorii proporționale cu activitatea lor 
desfășurată la EIP.

Or. fr

Amendamentul 180
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se înștiințează 
reciproc, precum și pe ABE, EIPA 
(Institutul European de Administrație 
Publică) și AEVMP, în conformitate cu 
prevederile relevante din Regulamentele 
(UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și 
(UE) nr. 1095/2010 și informează 
Comisia asupra desemnării autorităților 
competente în sensul prezentului 
regulament.

eliminat

AEVMP consolidează aceste informații și 
le publică.
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Or. fr

Amendamentul 181
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 36 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente și orice autoritate 
căreia autoritatea competentă menționată la 
articolul 35 alineatul (1) i-a delegat 
atribuții sunt independente de auditorii 
statutari și de societățile de audit.

Autoritatea europeană de supraveghere a 
activităților de audit, autoritățile 
competente și orice autoritate căreia 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 35 alineatul (1) i-a delegat 
atribuții sunt independente de auditorii 
statutari și de societățile de audit

Or. fr

Amendamentul 182
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate persoanele angajate sau care au fost 
angajate de autoritățile competente sau de 
autoritățile cărora le-au fost delegate 
sarcini de către autoritățile competente 
menționate la articolul 35 alineatul (1), 
inclusiv experții contractați de aceste 
autorități, au obligația de a păstra secretul 
profesional. Informațiile care fac obiectul 
secretului profesional nu pot fi comunicate 
niciunei persoane sau autorități, cu 
excepția cazurilor în care comunicarea este 
impusă de prezentul regulament sau de 
legile, reglementările și procedurile 
administrative ale unui stat membru.

Toate persoanele angajate sau care au fost 
angajate de Autoritatea europeană de 
supraveghere a activităților de audit și de
autoritățile competente sau de autoritățile 
cărora le-au fost delegate sarcini de către 
autoritățile competente menționate la 
articolul 35 alineatul (1), inclusiv experții 
contractați de aceste autorități, au obligația 
de a păstra secretul profesional. 
Informațiile care fac obiectul secretului 
profesional nu pot fi comunicate niciunei 
persoane sau autorități, cu excepția 
cazurilor în care comunicarea este impusă 
de prezentul regulament sau de legile, 
reglementările și procedurile administrative 
ale unui stat membru.
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Or. fr

Amendamentul 183
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 38 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atribuțiile autorităților competente Atribuțiile Autorității europene de 
supraveghere a activităților de audit

Or. fr

Amendamentul 184
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolelor 40 și 
41, atunci când îndeplinesc atribuțiile care 
le revin în temeiul prezentului regulament, 
autoritățile competente sau alte autorități 
publice dintr-un stat membru nu pot 
interveni în conținutul rapoartelor de audit.

(1) Fără a aduce atingere articolelor 40 și 
41, atunci când îndeplinesc atribuțiile care 
le revin în temeiul prezentului regulament, 
Autoritatea europeană de supraveghere a 
activităților de audit, autoritățile 
competente sau alte autorități publice dintr-
un stat membru nu pot interveni în 
conținutul rapoartelor de audit

Or. fr

Amendamentul 185
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, 
autoritățile competente dispun, în 
conformitate cu legislația națională, de 
toate competențele de supraveghere și de 
investigație necesare în vederea exercitării 
funcțiilor lor. Acestea își exercită 
atribuțiile în următoarele moduri:

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, 
Autoritatea europeană de supraveghere a 
activităților de audit dispune de toate 
competențele de supraveghere și de 
investigație necesare în vederea exercitării 
funcțiilor sale. Aceasta își exercită 
funcțiile în oricare dintre modurile 
următoare:

Or. fr

Amendamentul 186
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, în 
conformitate cu legislația națională, 
autoritățile competente dispun pentru 
exercitarea funcției lor de supraveghere, 
de competența:

(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, 
Autoritatea europeană de supraveghere a 
activităților de audit dispune pentru 
exercitarea funcției sale de supraveghere, 
de competența:

Or. fr

Amendamentul 187
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente pot utiliza 
competențele menționate la primul 
paragraf numai în legătură cu auditorii 
statutari și societățile de audit care 

Autoritatea europeană de supraveghere a 
activităților de audit poate utiliza 
competențele menționate la primul 
paragraf numai în legătură cu auditorii 
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derulează audituri statutare la entități de 
interes public, cu persoanele implicate în 
activitățile auditorilor statutari și ale 
societăților de audit care derulează audituri 
statutare la entități de interes public, cu 
entitățile auditate, cu filialele acestora și cu 
terții care au legătură cu ele, cu terții cărora 
auditorii statutari și societățile de audit care 
derulează audituri statutare pentru entități 
de interes public le-au externalizat anumite 
funcții și activități și cu persoanele care au 
legătură cu auditorii statutari și cu 
societățile de audit care derulează audituri 
statutare la entități de interes public.

statutari și societățile de audit care 
derulează audituri statutare la entități de 
interes public, cu persoanele implicate în 
activitățile auditorilor statutari și ale 
societăților de audit care derulează audituri 
statutare la entități de interes public, cu 
entitățile auditate, cu filialele acestora și cu 
terții care au legătură cu ele, cu terții cărora 
auditorii statutari și societățile de audit care 
derulează audituri statutare pentru entități 
de interes public le-au externalizat anumite 
funcții și activități și cu persoanele care au 
legătură cu auditorii statutari și cu 
societățile de audit care derulează audituri 
statutare la entități de interes public. 
Aceasta se axează în special pe auditul 
efectuat de auditorii statutari și societățile 
transnaționale de audit.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se înființeze o autoritate europeană independentă de supraveghere a 
activităților transnaționale de audit care să auditeze societățile transnaționale care lucrează 
cu EIP-urile. 

Amendamentul 188
Franck Proust

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop AEVMP constituie un 
comitet permanent intern în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE) nr. 
1095/2010. Acest comitet intern cuprinde 
cel puțin autoritățile competente 
menționate la articolul 35 alineatul (1) din 
prezentul regulament. Autoritățile 
competente menționate la articolul 32 din 
Directiva 2006/43/CE sunt invitate să 
participe la ședințele comitetului intern în 
care se dezbat probleme legate de 

În temeiul articolului 41 din 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, 
AEVMP creează un comitet permanent 
intern căruia îi deleagă sarcinile și
deciziile necesare desfășurării misiunii 
prevăzute la primul paragraf al 
prezentului alineat. Acest comitet intern 
cuprinde cel puțin autoritățile competente 
menționate la articolul 35 alineatul (1) din 
prezentul regulament. Autoritățile 
competente menționate la articolul 32 din 
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autorizarea și înregistrarea auditorilor 
statutari și a societăților de audit și relațiile 
cu țările terțe, în măsura în care acestea 
sunt relevante pentru derularea auditurilor 
statutare ale entităților de interes public.

Directiva 2006/43/CE sunt invitate să 
participe la ședințele comitetului intern în 
care se dezbat probleme legate de 
autorizarea și înregistrarea auditorilor 
statutari și a societăților de audit și relațiile 
cu țările terțe, în măsura în care acestea 
sunt relevante pentru derularea auditurilor 
statutare ale entităților de interes public.

Or. fr

Amendamentul 189
Franck Proust

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Înainte de X X 20XX [șase ani după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament], Comisia, în baza rapoartelor 
AEVMP și a altor elemente relevante, 
prezintă un raport de evaluare a tuturor 
misiunilor încredințate AEVMP în 
prezentul articol.

Or. fr

Amendamentul 190
Jaroslav Paška

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc normele 
privind măsurile și sancțiunile 
administrative aplicabile în cazul în care 
sunt încălcate prevederile prezentului 
regulament, astfel cum se precizează în 
anexă, persoanelor responsabile de 
încălcările respective, și iau toate măsurile 

(1) Statele membre adoptă normele privind 
sancțiunile și măsurile administrative 
aplicabile în cazul în care sunt încălcate 
prevederile prezentului regulament și iau 
toate măsurile necesare pentru a se asigura 
că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile 
și măsurile prevăzute sunt efective, 
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necesare pentru a se asigura că acestea sunt 
puse în aplicare. Sancțiunile și măsurile 
prevăzute sunt efective, proporționale și 
descurajatoare.

proporționale și descurajatoare.

Or. en

Justificare

Sistemul unei liste a încălcărilor este excesiv de prescriptiv și este neclar modul în care 
această listă poate fi combinată cu normele naționale existente.

Amendamentul 191
Jaroslav Paška

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre, în special, se asigură 
că, în conformitate cu legislația lor 
națională, pot fi luate măsuri 
administrative adecvate sau pot fi impuse 
sancțiuni administrative împotriva 
persoanelor juridice sau fizice 
responsabile de încălcarea dispozițiilor 
prezentului regulament. Respectivele 
măsuri și sancțiuni includ competența 
autorităților competente de a impune cel 
puțin următoarele măsuri și sancțiuni 
administrative:
(a) un ordin prin care se solicită 
persoanei responsabile de încălcare să 
pună capăt respectivului comportament și 
să se abțină de la repetarea acestuia; 
precum și
(b) amenzi administrative suficient de 
efective și disuasive, care sunt 
proporționale.

Or. en
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Justificare

Aceasta este o abordare mai puțin prescriptivă și mai proporțională față de sancțiunile 
administrative care are aceeași structură cu dispozițiile de sancționare din altă legislație 
europeană și poate fi combinată mai bine cu normele naționale existente.

Amendamentul 192
Jaroslav Paška

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul articol este aplicabil 
încălcărilor prevederilor prezentului 
regulament, identificate în anexă.

eliminat

Or. en

Justificare

Rămâne la latitudinea statelor membre să stabilească sancțiuni adecvate, în conformitate cu 
regimul existent al acestora de sancțiuni administrative și penale. În plus, această listă de 
sancțiuni este disproporționată.

Amendamentul 193
Jaroslav Paška

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) [...] eliminat

Or. en

Justificare

Aceste sancțiuni par a fi disproporționate în raport cu funcția auditului statutar. Principiul 
general al sancțiunilor efective este deja acoperit de articolul 61.
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Amendamentul 194
Jaroslav Paška

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot conferi 
autorităților competente alte competențe 
de sancționare, în plus față de cele 
menționate la alineatul (2), și pot stabili 
un nivel mai ridicat al sancțiunilor 
pecuniare administrative decât cel stabilit 
la alineatul respectiv.

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste sancțiuni par a fi disproporționate în raport cu funcția auditului statutar. Principiul 
general al sancțiunilor efective este deja acoperit de articolul 61.


