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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dėl 2008 m. finansų krizės kilo abejonių dėl gerai veikiančios Europos teisės aktų nustatyto 
audito sistemos, ypač audito, susijusio su viešojo intereso įmonėmis. Nors trūkumų 
bankininkystės sektoriuje akivaizdžiai buvo dėl netinkamos priežiūros ir netinkamų 
reguliuojančių apsaugos priemonių, buvo raginama patobulinti teisės aktų nustatyto audito 
sistemą siekiant sustiprinti investuotojų apsaugą įmonių skelbiamose finansinėse ataskaitose. 
Galima diskutuoti, ar ir kiek tobulesnės audito taisyklės galėjo užkirsti kelią krizei. Vis dėlto 
griežtesnis audito procesas ir dinamiškesnė audito rinka turi pridėtinę vertę. Todėl nuomonės 
referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą.

Nuomonės projekte didžiausias dėmesys skiriamas audito kokybės gerinimui, auditorių 
nepriklausomumui ir investuotojų apsaugai. Ypač reikia atkreipti dėmesį į auditoriaus ir 
audituojamos įmonės santykius ir sustiprintą audito komitetą, atstovaujantį investuotojams. 
Nuomonės referentas nenorėtų veltis į diskusiją, ar reikėtų reglamentą integruoti į galiojančią 
direktyvą, vis dėlto jis pabrėžia sąsajas su įmonių valdymu, kuris gali užtikrinti lankstesnį 
požiūrį, kurio laikantis valstybės narės turėtų galimybių į savo nacionalines sistemas įtraukti 
atitinkamas nuostatas.

Iš analizės matyti, kad audito rinka yra taip smarkiai koncentruota, kad kai kuriose valstybėse 
narėse pasirinkimas yra itin mažas, nes rinkoje dominuoja viena ar dvi didelės audito įmonės. 
Nuomonės referentas skeptiškai vertina Komisijos pasiūlymo galimybes faktiškai pakeisti 
dabartinę padėtį rinkoje ir panaikinti esamas oligopolijas. Tik drastiškai įsikišus į rinką būtų 
galima pasiekti šį tikslą, nors abejotina, ar tokios priemonės būtų proporcingos. Be to, kai 
kurios pasiūlytos priemonės galėtų lemti dar didesnę rinkos koncentraciją, todėl jas reikėtų 
atidžiai apsvarstyti.

Nuomonės referentas pritaria priemonėms, kuriomis siekiama gerinti audito kokybę ir stiprinti 
auditorių nepriklausomumą. Vis dėlto jis pabrėžia, kad bet kokia tokia priemonė turi būti 
proporcinga siekiamo tikslo atžvilgiu. Todėl nuomonės referentas siūlo persvarstyti ar bent 
jau pakoreguoti pasiūlyme pateikiamas plačiausias rinkos intervencijos priemones, pvz., 
susijusių finansų audito paslaugų ribojimą ir privalomos išorinės rotacijos koncepciją. Nors 
pastaroji ir turi savo privalumų, pvz., užtikrina didesnį auditoriaus nepriklausomumą, dėl jos 
siūlomos formos atsiranda tolesnės rinkos koncentracijos, mažesnio audito įmonių 
pasirinkimo ir prastesnės kokybės audito pirmaisiais rotacijos metais rizika. Todėl nuomonės 
referentas siūlo padidinti maksimalią audito paskyrimų trukmę.

Nuomonės referentas siūlo gerokai sustiprinti audito komiteto poziciją. Visų pirma, 
auditoriaus atrankos viešojo konkurso procedūra turėtų būti vykdoma kas 7 metus. Tokiu 
būdu visi suinteresuotieji auditoriai ar audito įmonės galėtų siūlyti savo paslaugas, o atrankos 
procesas taptų skaidresnis ir audito komitetas turėtų didesnį pasirinkimą ir galimybę pasirinkti 
geriausiai įvertintą įmonę. Per visą auditoriaus atrankos procesą audito komitetas atstovauja 
audituojamai įmonei ir veda derybas. Be to, reikėtų stiprinti investuotojus, pvz., su auditu 
susijusioms paslaugoms taikant išankstinio audito komiteto patvirtinimo reikalavimą, kuris 
sumažintų grėsmes auditoriaus nepriklausomumui.
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Nuomonės referentas atvirai pritaria papildomai ataskaitai, kuri būtų teikiama audito 
komitetui ir priežiūros organui, nes ją teikiant būtų gaunama daugiau informacijos ir ji būtų 
geriausia priemonė spręsti itin svarbioms problemoms, pvz., susijusias su gebėjimo tęsti 
veiklą principo taikymu, vidaus kontrolės sistemų trūkumais ir atvejais, kai nesilaikyta 
nustatytų reikalavimų. Šioje ataskaitoje turi būti atidžiai atsižvelgiama į vadovybės finansinės 
ataskaitos kokybę. Štai kodėl nuomonės referentas siūlo keletą aspektų perkleti iš viešos 
audito išvados į papildomą ataskaitą, nes investuotojams naudingiausia, kai jiems 
atstovaujančioms įstaigoms pateikiama daugiau informacijos ir jos turi reikiamų žinių apie 
įmonę, o ne kai informacija prieinama visuomenei, nieko nežinančiai apie įmonę..

Iš esmės galima būtų apsvarstyti galimybę riboti be tik teisės aktų nustatyto audito 
audituojamoms įmonėms teikiamas paslaugas, nes dėl jų gali kilti grėsmė auditoriaus 
nepriklausomumui, jei papildomi mokesčiai yra neproporcingi palyginti su audito mokesčių 
suma. Vis dėlto kai kurios minėtosios paslaugos yra glaudžiai susijusios su audito veikla ir jas 
veiksmingiausiai arba kai kuriais atvejais apskritai gali teikti tik auditorius. Todėl būtų 
neproporcinga savavališkai nustatyti apribojimą, kurio dėl audito mokesčių negalima būtų 
koreguoti konkrečioje situacijoje ar atsižvelgiant į įmonės sudėtingumą. Vietoj to nuomonės 
referentas siūlo uždrausti ne audito paslaugas ir su auditu susijusioms ir kitas tiksliai 
apibrėžtoms patikinimo paslaugoms taikyti išankstinio audito komiteto patvirtinimo 
reikalavimą. Be to, auditorius turi vengti bet kokių grėsmių nepriklausomumui ir imtis 
tinkamų apsaugos priemonių. Siekiant sudaryti sąlygas naujoms paslaugoms ateityje, 
uždraustų ir leidžiamų paslaugų sąrašai neturėtų būti baigtiniai.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą 
į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) tinkama teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančių auditorių ir audito įmonių 
vidaus organizacinė struktūra turėtų 
prisidėti prie visų grėsmių jų 
nepriklausomumui prevencijos. Taigi 
audito įmonės savininkai arba akcininkai, 
taip pat jos vadovai neturėtų kištis į teisės 
aktų nustatytą auditą jokiu būdu, galinčiu 
pakenkti audito įmonės vardu teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančio auditoriaus 
nepriklausomumui ir objektyvumui. Teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai 
ir audito įmonės taip pat turėtų įdiegti 

(8) tinkama teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančių auditorių ir audito įmonių 
vidaus organizacinė struktūra turėtų 
prisidėti prie visų grėsmių jų 
nepriklausomumui prevencijos. Taigi 
audito įmonės savininkai arba akcininkai, 
taip pat jos vadovai neturėtų kištis į teisės 
aktų nustatytą auditą jokiu būdu, galinčiu 
pakenkti audito įmonės vardu teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančio auditoriaus 
nepriklausomumui ir objektyvumui. Teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai 
ir audito įmonės taip pat turėtų įdiegti 



PA\912931LT.doc 5/54 PE496.380v01-00

LT

tinkamą vidaus politiką ir procedūras, 
skirtas darbuotojams ir kitiems asmenims, 
kurie jų organizacijose dalyvauja teisės 
aktų nustatyto audito veikloje, siekdami 
užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės 
aktuose jiems nustatytų prievolių. Šia 
politika ir procedūromis visų pirma turėtų 
būti siekiama užkirsti kelią visoms 
grėsmėms nepriklausomumui ir jas šalinti 
bei užtikrinti teisės aktų nustatyto audito 
kokybę, teisingumą ir kruopštumą. Ta 
politika ir procedūros turėtų būti 
proporcingos teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančio auditoriaus arba audito įmonės 
veiklos mastui ir sudėtingumui;

tinkamą vidaus politiką ir procedūras, 
skirtas darbuotojams ir kitiems asmenims, 
kurie jų organizacijose dalyvauja teisės 
aktų nustatyto audito veikloje, siekdami 
užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės 
aktuose jiems nustatytų prievolių. Šia 
politika ir procedūromis visų pirma turėtų 
būti siekiama užkirsti kelią visoms 
grėsmėms nepriklausomumui ir jas šalinti 
bei užtikrinti teisės aktų nustatyto audito 
kokybę, teisingumą ir kruopštumą. Ta 
politika ir procedūros turėtų būti 
proporcingos teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančio auditoriaus arba audito įmonės 
ir audituojamos įmonės veiklos mastui ir 
sudėtingumui;

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) jei teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantys auditoriai, audito įmonės arba 
jų tinklų nariai audituojamoms įmonėms 
teikia kitas, ne teisės aktų nustatyto audito, 
paslaugas, tai gali pakenkti jų 
nepriklausomumui. Todėl tikslinga 
reikalauti, kad teisės aktų nustatytą auditą
atliekantis auditorius, audito įmonė ir jų 
tinklo nariai audituojamoms įmonėms 
neteiktų ne audito paslaugų. Jei audito 
įmonė įmonei teikia ne audito paslaugas, 
tada ta audito įmonė negali atlikti tos 
įmonės teisės aktų nustatyto audito, taigi 
mažėja audito įmonių, kurios galėtų atlikti 
teisės aktų nustatytą auditą, ypač didelių 
viešojo intereso įmonių, kur rinka yra 
koncentruota. Todėl siekiant užtikrinti 
minimalų audito įmonių, kurios galėtų 
teikti audito paslaugas didelėms viešojo 
intereso įmonėms, skaičių, tikslinga 
reikalauti, kad reikšmingo masto veiklą 

(11) jei teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantys auditoriai, audito įmonės arba 
jų tinklų nariai audituojamoms įmonėms 
teikia kitas, ne teisės aktų nustatyto audito, 
paslaugas, tai gali pakenkti jų 
nepriklausomumui. Todėl tikslinga 
reikalauti imtis apsaugos priemonių, kad 
būtų sumažinta grėsmė 
nepriklausomumui, ir reikalauti, kad 
audituojamos įmonės audito komitetas 
teiktų visų tokių paslaugų išankstinį 
patvirtinimą ir kad būtų uždrausta teikti 
ne audito paslaugas. Jei audito įmonė 
įmonei teikia ne audito paslaugas, tada ta 
audito įmonė negali atlikti tos įmonės 
teisės aktų nustatyto audito, taigi mažėja 
audito įmonių, kurios galėtų atlikti teisės 
aktų nustatytą auditą, ypač didelių viešojo 
intereso įmonių, kur rinka yra 
koncentruota. Todėl siekiant užtikrinti 
minimalų audito įmonių, kurios galėtų 
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vykdančios audito įmonės savo profesinėje 
veikloje daugiausia dėmesio skirtų teisės 
aktų nustatytam auditui ir kad joms nebūtų 
leidžiama teikti kitų, su teisės aktų 
nustatytu auditu nesusijusių, pavyzdžiui, 
konsultavimo arba patariamųjų, paslaugų;

teikti audito paslaugas didelėms viešojo 
intereso įmonėms, skaičių, tikslinga 
reikalauti, kad reikšmingo masto veiklą 
vykdančios audito įmonės savo profesinėje 
veikloje daugiausia dėmesio skirtų teisės 
aktų nustatytam auditui ir kad joms nebūtų 
leidžiama teikti kitų, su teisės aktų 
nustatytu auditu nesusijusių, pavyzdžiui, 
konsultavimo arba patariamųjų, paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) atlikus teisės aktų nustatytą auditą 
parengiama nuomonė apie audituojamos 
įmonės finansinių ataskaitų tikrumą ir 
teisingumą. Tačiau suinteresuotieji 
subjektai gali nežinoti apie audito 
apribojimus (reikšmingumą, atrankos 
metodus, auditorių vaidmenį nustatant 
sukčiavimo atvejus ir vadovybės 
atsakomybę), todėl gali atsirasti lūkesčių 
skirtumų. Siekiant tuos skirtumus 
sumažinti svarbu aiškiau nustatyti teisės 
aktų nustatyto audito apimtį;

(15) atlikus teisės aktų nustatytą auditą 
parengiama nuomonė apie audituojamos 
įmonės finansinių ataskaitų tikrumą ir 
teisingumą. Tačiau suinteresuotieji 
subjektai gali nežinoti apie audito 
apribojimus (reikšmingumą, atrankos 
metodus, auditorių vaidmenį nustatant 
sukčiavimo atvejus ir vadovybės 
atsakomybę), todėl gali atsirasti lūkesčių 
skirtumų. Siekiant tuos skirtumus 
sumažinti svarbu aiškiau nustatyti teisės 
aktų nustatyto audito apimtį nenukreipiant 
suinteresuotųjų subjektų dėmesio nuo 
tikrojo audito nuomonės turinio;

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) nors pagrindinė atsakomybė už 
finansinės informacijos pateikimą tenka 
audituojamų įmonių vadovybei, auditoriaus 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas)
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pareiga aktyviai, kaip informacijos 
naudotojui, prašyti vadovybės pateikti 
informaciją. Todėl, siekiant pagerinti 
audito kokybę, svarbu, kad auditoriai 
laikytųsi didesnio profesinio skepticizmo 
audituojamos įmonės atžvilgiu. Auditoriai, 
nepaisydami to, kad ankstesnė patirtis 
rodo, jog audituojamos įmonės vadovybė 
yra sąžininga ir principinga, neturėtų 
atmesti galimybės, kad dėl klaidos arba 
sukčiavimo informacijoje gali būti 
reikšmingų netikslumų. Audito kokybės 
užtikrinimas turėtų būti pagrindinis 
kriterijus organizuojant audito darbą ir 
paskirstant užduotims atlikti reikalingus 
išteklius. Teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančio auditoriaus, audito įmonės ir jų 
darbuotojų sąžiningumas yra svarbus 
veiksnys užtikrinant visuomenės 
pasitikėjimą teisės aktų nustatytu auditu ir 
finansų rinkomis. Todėl bet kokį incidentą, 
kuris gali turėti svarbių padarinių teisės 
aktų nustatyto audito veiklos teisingumui, 
reikėtų tinkamai spręsti. Teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantis auditorius arba 
audito įmonė audito darbą turėtų tinkamai 
fiksuoti dokumentuose;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) teisės aktų nustatyto audito rezultatai 
suinteresuotiesiems subjektams turėtų būti 
pristatyti audito išvadoje. Siekiant padidinti 
suinteresuotųjų subjektų pasitikėjimą 
audituojamos įmonės finansinėmis 
ataskaitomis ypač svarbu, kad audito 
išvada būtų gerai pagrįsta, tvirtai 
motyvuota, jos turinys išplėstas, kad būtų 
pateikta papildomos informacijos, 
susijusios su konkrečiu atliktu auditu. Visų 

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

pirma audito išvadoje turėtų būti pateikta 
pakankamai informacijos apie tai, kokia 
metodika taikyta, apie finansinių ataskaitų 
klausimus, kurie yra esminiai, kad 
naudotojai suprastų, apie tai, ar teisės aktų 
nustatytas auditas buvo skirtas sukčiavimui 
nustatyti, ir, jei pateikiama sąlyginė arba 
neigiama nuomonė arba nuomonę pateikti 
atsisakoma, nurodomos tokio sprendimo 
priežastys;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) audito komitetas arba lygiavertes 
funkcijas vykdantis audituojamos įmonės 
organas turi lemiamą vaidmenį užtikrinant 
aukštą teisės aktų nustatyto audito kokybę. 
Ypač svarbu stiprinti audito komiteto 
nepriklausomumą ir techninę kompetenciją 
ir tuo tikslu reikalauti, kad dauguma jo 
narių būtų nepriklausomi, bent vienas 
komiteto narys turėtų kompetencijos audito 
srityje, o kitas – audito ir (arba) apskaitos 
srityje. 2005 m. vasario 15 d. Komisijos 
rekomendacijoje dėl bendrovių, kurių 
vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos 
sąrašus, direktorių konsultantų arba 
stebėtojų tarybos narių vaidmens ir dėl 
(stebėtojų) tarybos komitetų nurodoma, 
kaip turėtų būti sudaromas audito 
komitetas ir kaip jis turėtų veikti. Tačiau 
atsižvelgiant į įmonių, kurių rinkos 
kapitalizacija yra mažesnė, mažųjų ir 
vidutinių įmonių valdybų veiklos mastą, 

(23) audito komitetas arba lygiavertes 
funkcijas vykdantis audituojamos įmonės 
organas turi lemiamą vaidmenį užtikrinant 
aukštą teisės aktų nustatyto audito kokybę. 
Ypač svarbu stiprinti audito komiteto 
nepriklausomumą ir techninę kompetenciją 
ir tuo tikslu reikalauti, kad dauguma jo 
narių būtų nepriklausomi, bent vienas 
komiteto narys turėtų kompetencijos audito 
srityje, o kitas – audito ir (arba) apskaitos 
srityje. Audito komiteto nariai turėtų 
dalyvauti kvalifikacijos kėlimo 
programose, kad būtų užtikrintas 
tinkamas techninių žinių lygis ir jie galėtų 
vykdyti savo užduotis. 2005 m. vasario 15 
d. Komisijos rekomendacijoje dėl 
bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra 
įtraukti į biržos sąrašus, direktorių 
konsultantų arba stebėtojų tarybos narių 
vaidmens ir dėl (stebėtojų) tarybos 
komitetų nurodoma, kaip turėtų būti 
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būtų tikslinga, jei įmonių audito komitetui 
arba lygiareikšmes funkcijas audituojamoje 
įmonėje vykdančiam organui pavestas 
funkcijas galėtų vykdyti administracinis ar 
priežiūros organas kaip visuma. Viešojo 
intereso įmonės, kurios yra KIPVPS arba 
alternatyvaus investavimo fondai, taip pat 
turėtų būti atleistos nuo prievolės sudaryti 
audito komitetą. Suteikiant šią išimtį 
atsižvelgiama į tai, kad tais atvejais, kai tie 
fondai veikia vien turto sutelkimo tikslais, 
audito komitetą sudaryti nėra tikslinga. 
KIPVPS ir alternatyvaus investavimo 
fondai, taip pat jų valdymo bendrovės 
veikia griežtai apibrėžtoje 
reglamentuojamoje aplinkoje ir joms 
taikomi specialūs valdymo mechanizmai, 
pavyzdžiui, jų depozitoriumo vykdoma 
kontrolė;

sudaromas audito komitetas ir kaip jis 
turėtų veikti. Tačiau atsižvelgiant į įmonių, 
kurių rinkos kapitalizacija yra mažesnė, 
mažųjų ir vidutinių įmonių valdybų veiklos 
mastą, būtų tikslinga, jei įmonių audito 
komitetui arba lygiareikšmes funkcijas 
audituojamoje įmonėje vykdančiam 
organui pavestas funkcijas galėtų vykdyti 
administracinis ar priežiūros organas kaip 
visuma. Viešojo intereso įmonės, kurios 
yra KIPVPS arba alternatyvaus 
investavimo fondai, taip pat turėtų būti 
atleistos nuo prievolės sudaryti audito 
komitetą. Suteikiant šią išimtį 
atsižvelgiama į tai, kad tais atvejais, kai tie 
fondai veikia vien turto sutelkimo tikslais, 
audito komitetą sudaryti nėra tikslinga. 
KIPVPS ir alternatyvaus investavimo 
fondai, taip pat jų valdymo bendrovės 
veikia griežtai apibrėžtoje 
reglamentuojamoje aplinkoje ir joms 
taikomi specialūs valdymo mechanizmai, 
pavyzdžiui, jų depozitoriumo vykdoma 
kontrolė;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) taip pat svarbu sustiprinti audito 
komiteto vaidmenį pasirenkant naują teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių 
arba audito įmonę, kad audituojamos 
įmonės visuotinis akcininkų sprendimas 
arba nariai sprendimą galėtų priimti 
turėdami daugiau informacijos. Taigi, 
teikdama pasiūlymą visuotiniam 
susirinkimui valdyba turėtų paaiškinti, ar ji 
laikosi audito komiteto rekomendacijos, o 
jei ne, tai kodėl. Audito komiteto 
rekomendacijoje turėtų būti pateiktos bent 
dvi galimos alternatyvos auditui atlikti ir 

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

pateiktas išsamus abiejų alternatyvų 
įvertinimas ir pasiūlyta priimtinesnė iš jų, 
kad visuotinis susirinkimas galėtų priimti 
galutinį sprendimą, kurią alternatyvą 
rinktis. Kad savo rekomendacijoje pateiktų 
sąžiningą ir tinkamą pagrindimą, audito
komitetas galėtų pasinaudoti privalomos 
konkurso procedūros, kurią organizavo 
audituojama įmonė ir už kurią buvo 
atsakingas audito komitetas, rezultatais. 
Per tokią konkurso procedūrą audituojama 
įmonė turėtų skelbti kvietimą auditoriams
arba audito įmonėms pristatyti audito 
pasiūlymus. Konkurso dokumentuose 
turėtų būti pateikti skaidrūs ir 
nediskriminuojantys atrankos kriterijai, 
kurie bus taikomi pasiūlymams vertinti. 
Tačiau atsižvelgiant į tai, kad dėl šios 
konkurso procedūros įmonėms, kurių 
rinkos kapitalizacija mažesnė, arba 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, gali 
susidaryti pagal jų dydį neproporcingų 
sąnaudų, tas įmones tikslinga nuo šios 
prievolės atleisti;

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) viešojo intereso įmonėms paskyrus 
daugiau negu vieną teisės aktų nustatytą 
auditą atliekantį auditorių ar audito įmonę 
būtų sustiprintas profesinis skepticizmas ir 
pagerinta audito kokybė. Ši priemonė ir 
mažesnių audito įmonių dalyvavimas taip 
pat padėtų ugdyti tokių įmonių gebėjimus, 
taigi būtų didinamos teisės aktų nustatytą 
auditą atliekančių auditorių ir audito 
įmonių pasirinkimo galimybės viešojo 
intereso įmonėms. Todėl viešojo intereso 
įmonės turėtų būti raginamos ir 
skatinamos skirti daugiau negu vieną 

(26) viešojo intereso įmonėms paskyrus 
daugiau negu vieną teisės aktų nustatytą 
auditą atliekantį auditorių ar audito įmonę 
būtų sustiprintas profesinis skepticizmas ir 
pagerinta audito kokybė. Ši priemonė ir 
mažesnių audito įmonių dalyvavimas taip 
pat padėtų ugdyti tokių įmonių gebėjimus, 
taigi būtų didinamos teisės aktų nustatytą 
auditą atliekančių auditorių ir audito 
įmonių pasirinkimo galimybės viešojo 
intereso įmonėms.
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teisės aktų nustatytą auditą atliekantį 
auditorių arba audito įmonę teisės aktų 
nustatytam auditui atlikti;

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(27) siekiant pašalinti familiarumo keliamą 
grėsmę ir taip sustiprinti auditorių ir audito 
įmonių nepriklausomumą, svarbu nustatyti, 
kokį ilgiausią laikotarpį teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantis auditorius arba 
audito įmonė gali audituoti konkrečią 
audituojamą įmonę. Be to, reikėtų 
reguliariai ir tinkamai dokumentuoti 
išsamų, skaidrų ir nepriklausomą audito 
kokybės įvertinimą. Šiuo išsamiu 
įvertinimu turėtų būti grindžiama po 
konkurso procedūros atliekama metinio 
auditoriaus atranka visuotiniame 
susirinkime. Be to, turėtų būti įdiegtas 
atitinkamas aukščiausio rango darbuotojų, 
dalyvaujančių atliekant teisės aktų 
nustatytą auditą, įskaitant pagrindinius 
audito partnerius, kurie teisės aktų 
nustatytą auditą atlieka audito įmonės 
vardu, laipsniškos rotacijos mechanizmas. 
Siekiant užtikrinti sklandų pereinamąjį 
laikotarpį atrinkus naują auditorių ar 
audito įmonę, buvęs auditorius naujam 
auditoriui turėtų perduoti perdavimo bylą 
su svarbia informacija;

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) viešojo intereso įmonių teisės aktų 
nustatyto audito paslaugų rinka ilgainiui 
keičiasi. Todėl reikia, kad kompetentingos 
institucijos stebėtų rinkos pokyčius, ypač 
tai, ar nėra galimų auditorių pasirinkimo 
apribojimų ir ar nekyla rizika dėl rinkos 
koncentracijos;

(33) viešojo intereso įmonių teisės aktų 
nustatyto audito paslaugų rinka ilgainiui 
keičiasi. Todėl reikia, kad valstybės narės
stebėtų rinkos pokyčius, ypač tai, ar nėra 
galimų auditorių pasirinkimo apribojimų ir 
ar nekyla rizika dėl rinkos koncentracijos;

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantys 
auditoriai arba audito įmonės imasi visų 
reikiamų priemonių, kuriomis užtikrintų, 
kad viešojo intereso įmonių teisės aktų 
nustatyto audito nepaveiktų jokie esami 
arba galimi interesų, verslo arba kitų 
santykių konfliktai, kuriuose dalyvauja
teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė ir jų tinklas, 
jei toks yra, vadovai, auditoriai, 
darbuotojai, bet kurie kiti fiziniai 
asmenys, kurių paslaugomis naudojasi 
arba kurių paslaugas kontroliuoja teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė, arba bet 
kuris kitas tiesiogiai arba netiesiogiai su 
teisės aktų nustatytą auditą atliekančiu 
auditoriumi arba audito įmone kontrolės 
ryšiais susijęs asmuo.

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantys 
auditoriai arba audito įmonės imasi visų 
reikiamų priemonių, kuriomis užtikrintų, 
kad teisės aktų nustatytą auditą atliekančio 
auditoriaus arba audito įmonės 
nepriklausomumui nedarytų poveikio 
finansiniai, asmeniniai, verslo, darbo ar 
kiti santykiai, kuriuose dalyvauja teisės 
aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius, audito įmonė, su jais 
susijusios įmonės ar tinklas arba bet koks 
kitas fizinis asmuo, galintis tiesiogiai arba 
netiesiogiai paveikti teisės aktų nustatyto 
audito rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas tekstas geriau atitinka nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės 
santykių su audituojama įmone pobūdį ir jame išsamiau nurodomos galimos grėsmės 
nepriklausomumui. Be to, tekstas labiau suderintas su esamais tarptautiniais etikos 
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standartais ir juo būtų užtikrintos vienodos veiklos sąlygos tarptautiniu mastu.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
autorius arba audito įmonė įdiegia tinkamą 
ir veiksmingą organizacinę ir 
administracinę tvarką, kad užkirstų kelią 
bet kokiai grėsmei, kuri kyla jo 
nepriklausomumui, kaip yra numatyta 
11 straipsnio 2 dalyje, tą grėsmę nustatytų, 
pašalintų arba valdytų ir atskleistų;

e) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
autorius arba audito įmonė įdiegia tinkamą 
ir veiksmingą organizacinę ir 
administracinę tvarką, kad užkirstų kelią 
bet kokiai grėsmei, kuri kyla jo 
nepriklausomumui, kaip yra numatyta 11 
straipsnio 2 dalyje, tą grėsmę nustatytų, 
pašalintų arba valdytų ir atskleistų 
audituojamos įmonės audito komitetui;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad šiais atvejais reikėtų informuoti audituojamos įmonės audito komitetą.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

j) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė taiko tinkamą 
atlyginimų politiką, kuria suteikia 
pakankamai paskatų užtikrinti audito 
kokybę. Visų pirma atlyginimas 
darbuotojams ir darbo vertinimas neturi 
priklausyti nuo pajamų, kurias teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantis autorius ir 
audito įmonė gauna iš audituojamai 
įmonei teikiamų su auditu susijusių ir 
kitų patikinimo paslaugų, dydžio;

Or. en
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Pagrindimas

Visiškas uždraudimas atlyginimą susieti su gautomis pajamomis yra neproporcinga priemonė. 
Labiau tiktų sumažinti paskatas teikti kitas nei teisės aktų nustatyto audito paslaugas.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 dalyje nurodyti asmenys arba įmonės 
negali tarpininkauti arba priimti pinigų,
dovanų arba paslaugų iš jokio asmens, su 
kuriuo teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantis auditorius arba audito įmonė 
turi sutartinių santykių.

4. 2 dalyje nurodyti asmenys arba įmonės 
negali tarpininkauti arba priimti dovanų 
arba paslaugų iš audituojamos įmonės, 
nebent tinkamo ir informuoto trečiojo 
asmens nuomone jų vertė būtų 
nereikšminga.

Or. en

Pagrindimas

Dovanų ar paslaugų apibrėžtis aiškiai apima ir pinigus, štai kodėl šio žodžio nebereikia. Be 
to, pasiūlymo tikslas − užtikrinti didesnę auditoriaus ar audito įmonės nepriklausomumą nuo 
audituojamos įmonės, štai kodėl nuostatos dėl santykių su trečiosiomis šalimis išplėtimas yra 
neproporcingas ir neduoda jokios pridėtinės vertės. Nereikšmingos paslaugos ar dovanos, 
kurios pagrįstai negali būti laikomos darančiomis poveikį, neturėtų būti įtrauktos.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantis auditorius arba audito įmonė 
audituojamai įmonei teikia susijusias 
finansines audito paslaugas, kaip 
nurodyta 10 straipsnio 2 dalyje, mokesčiai 
už tokias paslaugas gali sudaryti ne 
daugiau kaip 10 proc. audituojamos 
įmonės už teisės aktų nustatytą auditą 
mokamo mokesčio.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Kai paslaugos susijusios su auditu ir yra pagrindinių užduočių, kurias gali vykdyti tik 
auditorius ar audito įmonė, dalis, tuomet pagrindinių mokesčių dalis neturėtų būti ribojama. 
Vis dėlto, siūloma, kad ne audito paslaugų sąrašas būtų griežtesnis ir kad visos paslaugos, ir 
susijusios su auditu, ir ne audito paslaugos, būtų pateikiamos audito komitetui ar priežiūros 
organui tvirtinti.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Viešojo intereso įmonių teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantis auditorius arba 
audito įmonė gali teikti audituojamai 
įmonei, jos patronuojančiajai įmonei ir 
kontroliuojamoms įmonėms teisės aktų 
nustatyto audito paslaugas, su auditu
susijusias ir kitas patikinimo paslaugas 
kurioms taikomas išankstinio audito 
komiteto patvirtinimo reikalavimas, jei jos 
nekelia nepriklausomumui grėsmės, 
kurios negalima sumažinti iki priimtino 
lygio taikant apsaugos priemones.

Or. en

Pagrindimas

10 straipsnio pakeitime numatoma trijų lygių apsaugos sistema kitų nei teisės aktų numatytas 
auditas paslaugų teikimo atžvilgiu. Pirmiausia, paslaugą gali teikti, tik jei nėra jokios 
grėsmės auditoriaus nepriklausomumui. Antra, paslaugos negalima visiškai uždrausti ir, 
trečia, audito komitetas turi tvirtinti visų paslaugų teikimą. Be to, leistos teikti paslaugos 
daugiau tiksliai neapibrėžiamos kaip susijusios su auditu ar kitos patikinimo paslaugos.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius priklauso tinklui, to tinklo narys 
gali teikti audituojamai įmonei, Sąjungoje 

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

patronuojančiajai įmonei ir 
kontroliuojamoms įmonėms teisės aktų 
nustatyto audito paslaugas, su auditu
susijusias ir kitas patikinimo paslaugas 
kurioms taikomas išankstinio audito 
komiteto patvirtinimo reikalavimas, jei jos 
nekelia nepriklausomumui grėsmės, 
kurios negalima sumažinti iki priimtino 
lygio taikant apsaugos priemones.

Or. en

Pagrindimas

Žr. ankstesnės pastraipos pakeitimą.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Taikant šį straipsnį, su auditu susijusios 
ir kitos patikinimo paslaugos visų pirma
yra:

Or. en

Pagrindimas

Pakeistas sąrašas nėra galutinis, o tik orientacinis. Taigi kitas paslaugas galima leisti teikti, 
jei patenkintos 1 dalyje nustatytos sąlygos.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atitikties mokesčių reikalavimams 
pažymėjimo pateikimas tais atvejais, kai 
tokio patvirtinimo reikalaujama pagal 
nacionalinę teisę;

e) atitikties mokesčių reikalavimams 
pažymėjimo pateikimas, mokesčių 
deklaracijų rengimas, konsultacijos 
netiesioginių mokesčių, išskaičiuojamųjų 
mokesčių, pervedimo kainų, muitų ir 
viešosios paramos priemonių klausimais, 
pagalba, susijusi su mokesčių tikrinimu ir 
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mokesčių institucijų užklausomis;

Or. en

Pagrindimas

Auditoriai yra labiausiai tinkami teikti atitikties mokesčių reikalavimams pažymėjimus. Ši 
paslauga yra svarbi ypač mažoms viešojo intereso įmonėms ir ją visada reikėtų leisti teikti, 
nepaisant to, ar atestavimas reikalaujamas pagal įstatymą, ar ne.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) technologinių sistemų, vidaus 
kontrolės arba rizikos valdymo procedūrų, 
susijusių su finansinės informacijos, 
pateikiamos finansinėse ataskaitose, 
rengimu ir (arba) kontrole, auditas ir 
patarimai rizikos klausimais;

Or. en

Pagrindimas

Nors reikėtų uždrausti kurti ir diegti tokias kontrolės ir rizikos valdymo sistemas ir 
procedūras, tokių sistemų auditą reikėtų leisti, nes auditorius ar audito įmonė turi pasikliauti 
informacija, teikiama naudojant tokias sistemas.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) patikinimo dėl elektroninio duomenų 
padorojimo sistemų diegimo ir tolesnio 
plėtojimo teikimas;

Or. en

Pagrindimas

Tai susiję tik su patikinimo paslaugomis, o ne su faktiniu duomenų apdorojimo sistemų 
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diegimu.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) profesinių pensijų sistemų ir pensinių 
įsipareigojimų auditas;

Or. en

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) bet kurios kitos teisės aktų nustatytos 
pareigos, susijusios su Sąjungos teisės 
aktuose nurodytu teisės aktų nustatytą 
auditą atliekančių auditoriaus arba audito 
įmonės audito darbu.

f) bet kurios kitos teisės aktų nustatytos 
pareigos, susijusios su Sąjungos ir (arba) 
valstybių narių teisės aktuose nurodytu
teisės aktų nustatytą auditą atliekančių 
auditoriaus arba audito įmonės audito 
darbu.

Or. en

Pagrindimas

Tebėra skirtingų nacionalinių įstatymuose nustatytų reikalavimų, kuriais vadovautis 
neabejotinai turėtų būti leista auditoriui ar audito įmonei.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) patvirtinimo laiškai investuotojams, 
įmonei išleidžiant vertybinius popierius, ir 
nuomonės dėl sąžiningumo arba ataskaitų 
dėl įnašų natūra teikimas.
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Or. en

Pagrindimas

Audituojamos įmonės auditorius ar audito įmonė labiausiai tinka teikti šias paslaugas ir 
galimas interesų konfliktas nėra tikėtinas.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šį straipsnį, ne audito paslaugos 
yra:

Taikant šį straipsnį, ne audito paslaugos 
visų pirma yra:

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime patikslinama, kad ne audito paslaugų sąrašas nėra galutinis ir yra tik 
pavyzdinis, t. y. draudžiamos visos ne audito paslaugos, nepaisant to, ar jos yra aiškiai 
nurodytos, ar ne.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sujungta su vi papunkčiu.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos a punkto iv papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iv) vertinimo paslaugos;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų leisti teikti nuomones dėl sąžiningumo arba ataskaitas dėl įnašų natūra.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) finansinės informacijos technologijų 
sistemų projektavimas ir diegimas viešojo 
intereso įmonėse, kaip nurodyta 
Direktyvos 2006/43/EB 2 straipsnio 13 
dalies b–j punktuose;

vi) finansinės informacijos technologijų 
sistemų projektavimas arba diegimas;

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos a punkto viii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos a punkto viii b papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viiib) teisinės ir mokestinės paslaugos, 
nepateikiamos kaip alternatyvos; 
mokestinės paslaugos fiziniams 
asmenims, turintiems svarbų vaidmenį 
teikiant audituojamos įmonės finansines 
ataskaitas ir prekiaujant mokesčių 
planavimo koncepcijomis;

Or. en

Pagrindimas

Išsamiau paaiškinamos leidžiamos teikti konsultacijų mokesčių klausimais paslaugos.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslaugos, dėl kurių gali kilti interesų 
konfliktas:

Išbraukta.

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

Or. en
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Pagrindimas

Siūloma turėti tik leidžiamas teikti paslaugas visoms paslaugoms taikant išankstinio audito 
komiteto ar priežiūros organo patvirtinimo reikalavimą. Dėl stropumo paslaugas turėtų teikti 
auditorius arba audito įmonė, tačiau jų negali teikti trečiosios šalies auditoriai.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos ir antros 
pastraipų, b punkto iii ir iv papunkčiuose 
minimas paslaugas teisės aktų nustatytas 
auditorius arba audito įmonė gali teikti 
gavęs (-usi) 35 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos kompetentingos institucijos 
išankstinį pritarimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeistame ribotame sąraše ne audito paslaugos yra draudžiamos, todėl nukrypimas daugiau 
nėra reikalingas.

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos ir antros 
pastraipų, b punkto i ir ii papunkčiuose 
minimas paslaugas teisės aktų nustatytas 
auditorius arba audito įmonė gali teikti 
gavęs (-usi) 31 straipsnyje nurodyto 
audito komiteto išankstinį pritarimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeistame ribotame sąraše ne audito paslaugos yra draudžiamos, todėl nukrypimas daugiau 
nėra reikalingas.
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Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jei dalyvaujama priimant sprendimus 
audituojamoje įmonėje arba teikiamos ne 
audito paslaugos, laikoma, kad tai visais 
atvejais daro poveikį nepriklausomumui.

Or. en

Pagrindimas

Jei nustatyta leidžiamų teikti audito ir kitų patikinimo paslaugų ir ne audito paslaugų sistema, 
pastaroji turėtų būti visuomet laikoma galinčia daryti poveikį nepriklausomumui.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nebereikalinga dėl ne audito paslaugų uždraudimo ir ankstesnės pastraipos 
pakeitimų.

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Vadinamųjų tik audito paslaugas teikiančių įmonių koncepcija yra neproporcinga 
intervencija į rinką ir jos pridėtinė vertė yra abejotina. Be to, ne audito paslaugos dabar yra 
uždraustos, todėl šiuo klausimu nebereikia konkrečių nuostatų dėl didelių viešojo intereso 
įmonių.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su ankstesniais pakeitimais.

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepažeidžiant Direktyvos 2005/60/EB, 
viešojo intereso įmonės sąžiningumą.

– nepažeidžiant Direktyvos 2005/60/EB, 
viešojo intereso įmonės administracijos, 
vadovybės ar priežiūros organo
sąžiningumą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeistas tekstas geriau atitinka uždavinius ir jis skirtas asmenims, atsakingiems už 
audituojamos įmonės valdymą.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa



PE496.380v01-00 26/54 PA\912931LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikdami viešojo intereso įmonės teisės 
aktų nustatytą auditą, teisės aktų nustatytą 
auditą atliekantis auditorius arba audito 
įmonė per visą auditą laikosi profesinio 
skepticizmo principo, pripažindamas (-a), 
kad dėl faktų arba elgesio, rodančių (-ios), 
kad padaryta pažeidimų, įskaitant 
sukčiavimą ir klaidas, informacijoje gali 
būti reikšmingų netikslumų, nepaisydamas 
(-a) to, kad ankstesnė auditoriaus arba 
įmonės patirtis rodo, jog audituojamos 
įmonės vadovybė ir už įmonės valdymą 
atsakingi asmenys buvo sąžiningi ir 
principingi.

Atlikdami viešojo intereso įmonės teisės 
aktų nustatytą auditą, teisės aktų nustatytą 
auditą atliekantis auditorius arba audito 
įmonė per visą auditą laikosi profesinio 
skepticizmo principo, pripažindamas (-a), 
kad dėl faktų arba elgesio, rodančių (-ios), 
kad padaryta pažeidimų, įskaitant 
sukčiavimą ir klaidas, informacijoje gali 
būti reikšmingų netikslumų, nepaisydamas 
(-a) to, kad ankstesnė auditoriaus arba 
įmonės patirtis rodo, jog audituojamos 
įmonės vadovybė ir už įmonės valdymą 
atsakingi asmenys buvo sąžiningi ir 
principingi, kaip reikalaujama pagal 
tarptautinius audito standartus, nurodytus 
Direktyvos 2006/43/EB 26 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Yra taikomi išsamūs tarptautiniai audito standartai, kuriuose išsamiai nurodomi profesinio 
skepticizmo požymiai.

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) korespondencija su audituojama įmone 
dėl teisės aktų nustatyto audito;

b) svarbi korespondencija su audituojama 
įmone dėl teisės aktų nustatyto audito;

Or. en

Pagrindimas

Visa korespondencija, susijusi su teisės aktų nustatytu auditu yra pernelyg plati kategorija, 
dėl kurios atsirastų pernelyg didelis nenaudingų duomenų kiekis, o vėliau be reikalo padidėtų 
teisės aktų nustatyto audito kaina ir administracinė našta.
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Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) audito plane nustatytų audito 
procedūrų etapų pradžios ir pabaigos 
datos;

e) teisės aktų nustatytų auditų pradžios ir 
pabaigos datos;

Or. en

Pagrindimas

Dėl teisės aktų nustatyto audito pobūdžio neįmanoma aiškiai nurodyti atskirų etapų datų, nes 
auditas yra pasikartojantis procesas, kurio tikslas − galutinė audito išvada.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) teisės aktų nustatytą auditą atliekančio 
auditoriaus arba pagrindinio audito 
partnerio nuomonė, pateikta 22 ir 23 
straipsniuose nurodytų išvadų ir ataskaitų 
projektuose;

h) teisės aktų nustatytą auditą atliekančio 
auditoriaus arba pagrindinio audito 
partnerio nuomonė, pateikta 22 ir 23 
straipsniuose nurodytose išvadose ir 
ataskaitose;

Or. en

Pagrindimas

Galiausiai tik galutinėse ataskaitose pateikiama pagrindinio partnerio nuomonė, todėl mažai 
naudos iš to, kad būtų nurodomi projektai, kuriuose gali būti klaidų ar kurie mažiausiai gali 
būti neužbaigti.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) apibūdinama naudota metodika, taip pat 
tai, kokia balanso ataskaitos dalis 
patikrinta tiesiogiai, o kokia paremta 

h) apibūdinama naudota metodika;
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sistemos ir atitikties tikrinimu;

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija turėtų būti išsami ne viešojoje ataskaitoje, o ataskaitoje, skirtoje audito 
komitetui arba priežiūros organui ir pateikiamoje papildomoje ataskaitoje.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) paaiškinami visi tikrinimo iš esmės ir 
atitikties tikrinimo svarbos pokyčiai, 
palyginti su praėjusiais metais, net jei 
praėjusiais metais teisės aktų nustatytą 
auditą atliko kitas (-i) teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantis (-ys) 
auditorius (-iai) arba audito įmonė (-ės);

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Taikomi tarptautiniai standartai, kurių turėtų šiuo klausimu pakakti, o bet koks sudėtingumas 
praktiškai gali sukelti problemų. Be to, abejotina, ar su techniniais klausimais nesusipažinusi 
trečioji šalis galėtų suprasti pateiktą papildomą informaciją, o audito komitetas paprastai 
turėtų būti informuojamas apie audito dėmesio objektus, štai kodėl šis elementas buvo 
įtrauktas į papildomą ataskaitą.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) išsamiai paaiškinamas teisės aktų 
nustatytam auditui atlikti taikytas 
reikšmingumo lygis;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Praktiškai tokia informacija nėra labai naudinga su medžiaga nesusipažinusioms trečiosioms 
šalims, ypač kai reikšmingumo lygiai ataskaitoje gali būti skirtingi. Dėl nuorodos į 
reikšmingumo lygius ataskaita gali būti dar sudėtingesnė, taip pat dėl to gali būti daromos 
besąlygiškos išvados su absoliučiomis ribinėmis vertėmis neatsižvelgiant į bendras 
aplinkybes. Kadangi tokie informacija tebėra svarbi, ji įtraukta į papildomą ataskaitą.

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) nurodomos pagrindinės reikšmingų 
informacijos metinėse finansinėse 
ataskaitose arba konsoliduotosiose 
finansinėse ataskaitose netikslumų rizikos 
sritys, įskaitant ypač svarbius apskaitinius 
įverčius arba vertinimo netikrumo sritis;

k) jei reikia, atkreipiamas dėmesys į 
finansinėse ataskaitose atskleidžiamus 
klausimus, kurie auditoriaus sprendime 
yra esminiai, kad naudotojas galėtų 
suprasti finansines ataskaitas;

Or. en

Pagrindimas

Pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus reikalaujama, kad audito komitetas 
būtų informuojamas šiame punkte nurodytais klausimais. Derėtų tekstą labiau priderinti prie 
atitinkamų tarptautinių audito standartų. Daugiau informacijos galėtų būti pateikiama 
papildomoje ataskaitoje.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) nurodoma audituojamos įmonės arba, 
jei atliekamas konsoliduotųjų finansinių 
ataskaitų auditas, patronuojančiosios
įmonės ir grupės padėtis, visų pirma 
pateikiamas įmonės arba 
patronuojančiosioms įmonės ir grupės 
gebėjimo vykdyti savo prievoles 
prognozuojamoje ateityje, tai yra jos
veiklos tęstinumo prielaidos, įvertinimas;

l) pateikiama išvada dėl teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančio auditoriaus 
arba audito įmonės atlikto įvertinimo, ar 
tinkama, kad administracija naudotų 
veiklos tęstinumo prielaidą rengiant 
finansines ataskaitas, ir ar buvo nustatyta 
esminių neaiškumų dėl veiklos tęstinumo 
prielaidų;
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Or. en

Pagrindimas

Auditorius tik patikrina, ar tiktų taikyti veiklos tęstinumo prielaidas ir ar šiuo klausimu yra 
neaiškumų. Vis dėlto pačias prielaidas taiko audituojamos įmonės vadovybė. Auditoriaus 
užduotis nėra vertinti pačią veiklos tęstinumo galimybę.

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) įvertinama įmonės arba, 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
atveju, patronuojančiosios įmonės vidaus 
kontrolės sistema, įskaitant per teisės aktų 
nustatytą auditą nustatytus reikšmingus 
vidaus kontrolės trūkumus, taip pat 
buhalterinės ir finansinės apskaitos 
sistema;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Audito komitetas turėtų būti informuojamas apie visus vidaus kontrolės sistemų trūkumus. 
Išsamus tokių trūkumų įvertinimas gerokai padidintų audito kainą ir naštą. Be to, bet koks 
trečiųjų šalių informavimas apie tokius trūkumus nėra aktualus, jei dėl jų nebuvo parengta 
sąlyginė nuomonė.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) patvirtinama, kad audito nuomonė 
atitinka audito komitetui skirtą 23 
straipsnyje nurodytą papildomą ataskaitą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų apsiriboti audito komiteto ir auditoriaus mainais. Kadangi visuomenė negali 



PA\912931LT.doc 31/54 PE496.380v01-00

LT

susipažinti su papildoma ataskaita, bet kokios nuorodos į ją nėra labai naudingos ir dėl jų net 
gali kilti nesusipratimų, pvz., jei iš tiesų atsirastų skirtumų tarp abiejų ataskaitų.

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) pareiškiama, kad 10 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos ne audito paslaugos nebuvo 
teikiamos ir kad teisės aktų nustatytą 
auditą atliekantis (-ys) auditorius (-iai) arba 
audito įmonė (-ės) per auditą išliko visiškai 
nepriklausomi. Jei teisės aktų nustatytą 
auditą atliko audito įmonė, ataskaitoje 
nurodomas kiekvienas auditą atlikusios 
grupės narys ir pažymima, kad visi nariai 
išliko visiškai nepriklausomi ir 
audituojamoje įmonėje neturėjo nei 
tiesioginių, nei netiesioginių interesų;

q) pareiškiama, kad teisės aktų nustatytą 
auditą atliekantis (-ys) auditorius (-iai) arba 
audito įmonė (-ės) per auditą išliko visiškai 
nepriklausomi. Jei teisės aktų nustatytą 
auditą atliko audito įmonė, ataskaitoje 
nurodomas kiekvienas auditą atlikusios 
grupės narys ir pažymima, kad visi nariai 
išliko visiškai nepriklausomi ir 
audituojamoje įmonėje neturėjo nei 
tiesioginių, nei netiesioginių interesų;

Or. en

Pagrindimas

Visuomenei aktualu tai, kad auditorius atliktų auditą visiškai nepriklausomai ir tai įvertintų 
audito komitetas. Įmonių valdymo taisyklėse nustatyta, kad audito komitetas tikrina 
auditoriaus nepriklausomumą. Be to, siūloma uždrausti ribotą ne audito paslaugų sąrašą.

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies r punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

r) nurodomos 10 straipsnio 3 dalies b 
punkto i ir ii papunkčiuose minėtos ne 
audito paslaugos, kurias audito komitetas 
leido teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančiam auditoriui ar audito įmonei 
teikti audituojamai įmonei;

r) nurodomos 10 straipsnio 3 dalies b 
punkto i ir ii papunkčiuose minėtos su 
auditu susijusios ir kitos patikinimo
paslaugos, kurias audito komitetas leido 
teisės aktų nustatytą auditą atliekančiam 
auditoriui ar audito įmonei teikti 
audituojamai įmonei;

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi visas su auditu susijusias ir kitas patikinimo paslaugas turėtų patvirtinti audito 
komitetas, o ne audito paslaugos yra uždraustos, čia reikėtų nurodyti tik pirmąsias.

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) nurodomos 10 straipsnio 3 dalies b 
punkto iii ir iv papunkčiuose minėtos ne 
audito paslaugos, kurias 35 straipsnio 1 
dalyje nurodyta kompetentinga institucija 
leido teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančiam auditoriui ar audito įmonei 
teikti audituojamai įmonei;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nebereikalinga, nes su auditu susijusios ir kitos patikinimo paslaugos turi būti nurodytos 
ankstesniame punkte.

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Ataskaitos apimtis turėtų atitikti įmonės ir audito sudėtingumą, kurį geriau nustato 
auditorius.
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Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis (-
ys) auditorius (-iai) arba audito įmonė (-
ės), kuris (-ie) atlieka viešojo intereso 
įmonių teisės aktų nustatytą auditą, 
audituojamos įmonės audito komitetui 
pateikia papildomą ataskaitą.

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis (-
ys) auditorius (-iai) arba audito įmonė (-
ės), kuris (-ie) atlieka viešojo intereso 
įmonių teisės aktų nustatytą auditą, 
audituojamos įmonės audito komitetui ir 
vadovybei, administracijai bei priežiūros 
organui pateikia papildomą ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Dviejų pakopų sistemoje, kurią sudaro ir priežiūros organas, dėl pirminės nuostatos 
palyginus su šiuo metu taikoma praktika gali sumažėti priežiūros organui pateikiamos 
informacijos kiekis.

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Audito komitetui arba lygiavertes 
funkcijas vykdančiam organui leidžiama 
papildomą ataskaitą perduoti 
audituojamos įmonės valdymo, 
administraciniam arba priežiūros 
organui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši pastraipa nereikalinga, jei papildoma ataskaita automatiškai siunčiama vadovybei, 
administracijai ar priežiūros organui.

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi papildoma ataskaita, visų pirma, pateikiama priežiūros arba administraciniam 
organui, sprendimą dėl jos paskelbimo turėtų priimti ne vadovybė.

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) apibūdinama, kaip paskirstomos 
funkcijos tarp teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančio (-ių) auditoriaus (-ių) ir (arba) 
audito įmonės (-ių);

e) apibūdinama, kaip paskirstomos 
funkcijos tarp teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančio (-ių) auditoriaus (-ių) ir (arba) 
audito įmonės (-ių), įtraukiamas audito 
apimties ir laiko aprašymas ir pateikiami 
svarbūs duomenys iš teisės aktų nustatyto 
audito, įskaitant duomenis apie svarbius 
audituojamos įmonės vidaus kontrolės 
sistemos trūkumus; nurodomi dideli 
sunkumai, su kuriais susidurta atliekant 
auditą, ir kiti klausimai, kilę atliekant 
teisės aktų nustatytą auditą, kurie, 
profesionalia teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančio auditoriaus ar audito įmonės 
nuomone, yra svarbūs finansinės 
atskaitomybės priežiūros procesui;

Or. en

Pagrindimas

Tik paskirstyti užduotis auditoriams nepakanka, todėl audito komitetas turėtų gauti 
papildomos informacijos apie papildomus elementus.
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Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pateikiami ir paaiškinami argumentai 
dėl reikšmingo netikrumo, dėl kurio gali 
kilti abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti 
veiklą;

f) nurodoma ir paaiškinama, kokiu būdu 
dėl teisės aktų nustatyto audito metu 
nustatytų įvykių ar aplinkybių gali kilti 
didelių abejonių dėl audituojamos įmonės 
gebėjimo tęsti veiklą ir ar dėl jų atsiranda 
esminių neaiškumų;

Or. en

Pagrindimas

Audito komitetui svarbu žinoti, kaip dėl tam tikrų įvykių ir aplinkybių gali kilti abejonių, o ne 
kaip auditorius pasiekė šį sprendimą. 

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) paaiškinami visi tikrinimo iš esmės ir 
atitikties tikrinimo svarbos pokyčiai, 
palyginti su praėjusiais metais, net jei 
praėjusiais metais teisės aktų nustatytą 
auditą atliko kitas (-i) teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantis (-ys) 
auditorius (-iai) arba audito įmonė (-ės);

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata buvo pašalinta iš audito išvados, nes tokia techninė informacija turėtų būti 
teikiama audito komitetui.

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) išsamiai paaiškinamas teisės aktų 
nustatytam auditui atlikti taikytas 
reikšmingumo lygis;

Or. en

Pagrindimas

Šis punktas buvo pašalintas iš audito išvados, nes ši informacija labiau aktuali audito 
komitetui.

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) nurodomos pagrindinės reikšmingų 
informacijos metinėse finansinėse 
ataskaitose arba konsoliduotosiose 
finansinėse ataskaitose netikslumų rizikos
sritys, įskaitant ypač svarbius apskaitinius 
įverčius arba vertinimo netikrumo sritis;

Or. en

Pagrindimas

Šis punktas buvo pašalintas iš audito išvados.

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) išsamiai nurodoma, ar buhalterinė, 
finansinė apskaita, visi audituoti 
dokumentai, metinės finansinės ataskaitos 
arba konsoliduotosios finansinės 
ataskaitos ir galimos papildomos 
ataskaitos yra tinkamos;

g) pateikiama išsami informacija apie 
esmines klaidas ar aplaidumą 
buhalterinėje, finansinėje apskaitoje, 
metinėse finansinėse ataskaitose arba 
konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose 
ir kitose ataskaitose, nustatytose atliekant 
teisės aktų nustatytą auditą;
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Or. en

Pagrindimas

Audito komitetui teikiamos informacijos kiekis turėtų būti suvaldomas, todėl ją daugiausia 
turėtų sudaryti esminiai klausimai ir neturėtų būti pateikiamas didžiulis smulkmenų kiekis, dėl 
kurio gali būti neatkreiptas dėmesys į svarbiausius aspektus.

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) apibūdinama naudota metodika, taip 
pat tai, kokia balanso ataskaitos dalis 
patikrinta tiesiogiai, o kokia paremta 
sistemos ir atitikties tikrinimu;

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija turėtų būti teikiama audito komitetui, todėl ji pašalinta iš audito išvados.

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) įvertinama įmonės arba, 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
atveju, patronuojančiosios įmonės vidaus 
kontrolės sistema, įskaitant per teisės aktų 
nustatytą auditą nustatytus reikšmingus 
vidaus kontrolės trūkumus, taip pat 
buhalterinės ir finansinės apskaitos 
sistema;

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija turėtų būti teikiama audito komitetui, todėl ji pašalinta iš straipsnio dėl audito 
išvados.
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Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) nurodomi ir išsamiai paaiškinami visi
atvejai, kai nesilaikyta nustatytų 
reikalavimų, įskaitant nereikšmingus 
atvejus, jeigu manoma, kad audito 
komitetui tai svarbu, kad jis galėtų vykdyti 
savo užduotis;

h) nurodomi ir paaiškinami atliekant teisės 
aktų nustatytą auditą nustatyti atvejai, kai 
nesilaikyta nustatytų reikalavimų, įskaitant 
nereikšmingus atvejus, jeigu manoma, kad 
audito komitetui tai svarbu, kad jis galėtų 
vykdyti savo užduotį;

Or. en

Pagrindimas

Audito komiteto nereikėtų apkrauti išsamia reikalavimų nesilaikymo nereikšmingų atvejų 
informacija, kad jis galėtų gilintis į svarbiausius aspektus.

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įvertinami įvairiems metinių finansinių 
ataskaitų arba konsoliduotųjų finansinių 
ataskaitų straipsniams taikyti vertinimo 
metodai, įskaitant bet kokį tokių metodų
pakeitimų poveikį;

i) įvertinami svarbūs kokybiniai 
audituojamos įmonės apskaitos praktikos 
aspektai, įskaitant apskaitos politiką, 
apskaitinius įverčius, vertinimus ir 
informacijos atskleidimą finansinėse 
ataskaitose bei bet kokį svarbų tokių 
pakeitimų poveikį;

Or. en

Pagrindimas

Užuot tik įvertinus vertinimo metodus, reikėtų pateikti išsamesnę informaciją apie kokybinius 
aspektus. Be to, auditorius turėtų padėti audito komitetui valdyti informaciją nurodydamas 
svarbiausius aspektus.

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies l punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) kai atliekamas konsoliduotųjų 
finansinių ataskaitų teisės aktų nustatytas 
auditas, nurodomi ir paaiškinami 
konsolidavimo principai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija jau pateikiama įmonės finansinėse ataskaitose.

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant Direktyvos 2004/39/EB 55 
straipsnio, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2006/48/EB 53 
straipsnio, Direktyvos 2007/64/EB 15 
straipsnio 4 dalies, Direktyvos 2009/65/EB 
106 straipsnio, Direktyvos 2009/110/EB 3 
straipsnio pirmos pastraipos ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/138/EB 72 straipsnio, teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantis auditorius arba 
audito įmonė, kuris (-i) atlieka viešojo 
intereso įmonės teisės aktų nustatytą 
auditą, privalo nedelsdamas (-a) pranešti
kompetentingoms viešojo intereso įmonių 
priežiūros institucijoms apie visus faktus 
arba sprendimus dėl viešojo intereso 
įmonės, apie kuriuos jis (ji) sužino 
atlikdamas (-a) teisės aktų nustatytą auditą 
ir dėl kurių gali būti:

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė, kuris (-i) 
atlieka viešojo intereso įmonės teisės aktų 
nustatytą auditą, nedelsdamas (-a) praneša
kompetentingoms audito komitetui, 
administraciniam ir priežiūros organui
apie visus faktus arba sprendimus dėl 
viešojo intereso įmonės, apie kuriuos jis 
(ji) sužino atlikdamas (-a) teisės aktų 
nustatytą auditą. Pranešant nurodomi 
faktai, dėl kurių gali būti:

Or. en

Pagrindimas

Apskritai derėtų informaciją teikti tiems, kas yra atsakingas už audituojamos įmonės valdymą. 
Tiesioginis nekoordinuojamas teisinių aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus ar audito 
įmonės bendravimas su priežiūros institucija gali dubliuoti informavimą apie incidentus ir 
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jam trukdyti.

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atsisakyta pareikšti nuomonę apie 
finansines ataskaitas arba nuspręsta 
pareikšti sąlyginę nuomonę.

c) atsisakyta pateikti audito išvadą arba 
nuspręsta pareikšti neigiamą arba sąlyginę 
nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinamas reikalavimas.

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė taip pat 
privalo pranešti apie visus faktus ir 
sprendimus, apie kuriuos sužino atlikdamas 
(-a) įmonės, glaudžiai susijusios su viešojo 
intereso įmone, kurios teisės aktų nustatytą 
auditą jis (ji) taip pat atlieka, teisės aktų 
nustatytą auditą.

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė pagal 1 dalies 
a, b ir c punktus taip pat privalo pranešti 
apie visus faktus ir sprendimus, apie 
kuriuos sužino atlikdamas (-a) įmonės, 
kurią kontroliuoja viešojo intereso įmonė, 
kurios teisės aktų nustatytą auditą jis (ji) 
taip pat atlieka, teisės aktų nustatytą auditą.

Audito komitetas, administracinis ir 
priežiūros organas imsis atitinkamų 
veiksmų siekdamas informuoti 
kompetentingas viešojo intereso įmonių 
priežiūros institucijas apie šiuos faktus ir 
sprendimus.

Or. en

Pagrindimas

Pridėtu tekstu nustatomas reikalavimas, kad atsakingi už audituojamos įmonės valdymą 
asmenys siektų tinkamai nedelsdami savo priežiūros organui pranešti apie sprendimus ir 
faktus.
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Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tai, kad teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantis auditorius arba audito įmonė 
gera valia praneša kompetentingoms 
institucijoms apie visus 1 dalyje nurodytus 
faktus arba sprendimus arba visus faktus 
vykstant 2 dalyje numatytam dialogui, nėra 
sutartinių arba teisinių apribojimų atskleisti 
informaciją pažeidimas ir tokiems 
asmenims už tai netaikoma jokia 
atsakomybė.

3. Tai, kad teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantis auditorius arba audito įmonė 
gera valia praneša kompetentingoms 
institucijoms apie visus faktus vykstant 2 
dalyje numatytam dialogui, nėra sutartinių 
arba teisinių apribojimų atskleisti 
informaciją pažeidimas ir tokiems 
asmenims už tai netaikoma jokia 
atsakomybė.

Or. en

Pagrindimas

Tai atitinka požiūrį į pranešimų teikimą visų viešojo intereso įmonių priežiūros organams. 
Kreditų draudimo ir draudimo įmonių teisės aktų nustatytą auditą atliekantiems auditoriams 
ir audito įmonėms toliau taikomas specialus metodas.

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinėje finansinėje ataskaitoje ir metinėje 
pajamų ataskaitoje nurodoma bendra 
apyvarta pagal mokesčius, gautus už 
viešojo intereso įmonių ir įmonių, 
priklausančių grupei, kurių 
patronuojančioji įmonė yra viešojo intereso 
įmonė, metinių finansinių ataskaitų ir 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų teisės 
aktų nustatytą auditą, mokesčius, gautus už 
kitų įmonių metinių finansinių ataskaitų ir 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų teisės 
aktų nustatytą auditą, ir mokesčius, gautus 
už susijusias finansines audito paslaugas, 
kaip apibrėžta 10 straipsnio 2 dalyje.

Metinėje finansinėje ataskaitoje ir metinėje 
pajamų ataskaitoje nurodoma bendra 
apyvarta pagal mokesčius, gautus už 
viešojo intereso įmonių ir įmonių, 
priklausančių grupei, kurių 
patronuojančioji įmonė yra viešojo intereso 
įmonė, metinių finansinių ataskaitų ir 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų teisės
aktų nustatytą auditą, mokesčius, gautus už 
kitų įmonių metinių finansinių ataskaitų ir 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų teisės 
aktų nustatytą auditą, ir mokesčius, gautus 
už su auditu susijusias ir kitas patikinimo
paslaugas, kaip apibrėžta 10 straipsnio 2 
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dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atsižvelgiant į 10 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei rekomendacija susijusi su audito 
užduoties laikotarpio pratęsimu pagal 33 
straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, audito 
komitetas, rengdamas savo rekomendaciją, 
atsižvelgia į visus nustatytus faktus ir 
išvadas dėl rekomenduojamo teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančio auditoriaus 
arba audito įmonės, nurodytus 40 
straipsnio 6 dalyje ir kompetentingos 
institucijos skelbiamus pagal 44 straipsnio 
d punktą.

Jei rekomendacija susijusi su audito 
užduoties laikotarpio pratęsimu pagal 33 
straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, audito 
komitetas savo rekomendaciją grindžia 
išsamiu teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančio auditoriaus arba audito įmonės 
atliekamo audito kokybės įvertinimu po 
trejų metų laikotarpio. 35 straipsnio 2 
dalyje nurodyta kompetentinga institucija 
gali keisti laiką atsižvelgdama į 
nacionalinį paskyrimo laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Po trejų metų laikotarpio audito komitetas turėtų įvertinti audito kokybę. Laikas gali būti 
pakeistas, nes valstybėse narėse paskyrimo laikotarpis yra skirtingas. Privalomas 
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pakartotinis auditoriaus ar audito įmonės įvertinimas kartu su ataskaitų teikimu akcininkų 
susirinkimui ir kompetentingai institucijai ir kompetentingos institucijos veto teisė padidins 
sprendimų priėmimo proceso skaidrumą.

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savo rekomendacijoje audito komitetas 
nurodo, kad jo rekomendacijai jokia 
trečioji šalis nepadarė jokios įtakos ir kad 
jai netaikoma jokia 7 dalyje nurodyta 
sutartinė nuostata.

Atliekant išsamų įvertinimą laikomasi 
skaidrumo ir sistemingumo principų ir 
įvertinami auditoriaus ar audito įmonės 
gebėjimai, kurie reikalingi teisės aktų 
nustatytam auditui atlikti laikantis 
atitinkamų etinių reikalavimų ir 20 
straipsnyje nurodytų tarptautinių audito 
standartų. Jį atliekant įvertinami visi 
faktai ir išvados dėl teisės aktų nustatytą 
auditą atliekančio auditoriaus arba audito 
įmonės, nurodyti 40 straipsnio 6 dalyje ir 
kompetentingos institucijos skelbiami 
pagal 44 straipsnio d punktą.
Savo rekomendacijoje audito komitetas 
nurodo, kad jo rekomendacijai jokia 
trečioji šalis nepadarė jokios įtakos ir kad 
jai netaikoma jokia 7 dalyje nurodyta 
sutartinė nuostata.

Or. en

Pagrindimas

Nustatomas audito kokybės įvertinimo turinys.

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei rekomendacija nėra susijusi su audito 
užduoties laikotarpio pratęsimu pagal 33 
straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, šio 
straipsnio 2 dalyje nurodyta audito 
komiteto rekomendacija parengiama po 

Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta audito 
komiteto rekomendacija parengiama po 
konkurso procedūros, kurią audituojama 
įmonė organizuoja laikydamasi šių 
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atrankos procedūros, kurią audituojama 
įmonė organizuoja laikydamasi šių 
kriterijų:

kriterijų:

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų didesnis dėl teisės aktų nustatyto audito paslaugų teikimo besivaržančių audito 
įmonių pasirinkimas ir kad būtų visuotiniam susirinkimui tinkamai pagrįstos rekomendacijos, 
turėtų būti vykdoma viešo konkurso procedūra.

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė gali teikti 
pasiūlymus dėl teisės aktų nustatyto audito 
paslaugų teikimo, jeigu laikomasi 33 
straipsnio 2 dalies

Or. en

Pagrindimas

Kadangi turėtų būti teikiami vieši kvietimai dalyvauti konkurse, neturėtų būti atliekama jokia 
išankstinė pakviestų auditorių atranka.

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) audituojama įmonė gali laisvai 
pasirinkti, kokiu būdu susisiekti su 

b) audituojama įmonė kvietimą dalyvauti 
konkurse skelbia Europos Sąjungos 
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kviečiamu (-ais) teisės aktų nustatytą 
auditą atliekančiu (-iais) auditoriumi (-
iais) arba audito įmone (-ėmis), o kvietimo
dalyvauti konkurse ji neprivalo skelbti
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 
(arba) nacionaliniuose leidiniuose ar 
laikraščiuose;

oficialiajame leidinyje ir (arba) 
nacionaliniuose leidiniuose ar 
laikraščiuose;

Or. en

Pagrindimas

Nors audituojama įmonės gali vieną kartą atnaujinti auditoriaus paskyrimą, ji turėtų rengti 
kvietimą dalyvauti konkurse, kai auditorius ar audito įmonė jau buvo paskirta du kartus iš 
eilės. Tokiu būdu bus užtikrinta didesnė konkurencija ir skaidresnė atranka.

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Audito komitetas turėtų būti atsakingas už auditoriaus atranką.

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) audituojama įmonė gali laisvai apibrėžti 
atrankos procedūrą ir per procedūrą vesti 
tiesiogines derybas su susidomėjusiais 
konkurso dalyviais;

d) audito komitetas gali laisvai apibrėžti 
atrankos procedūrą ir per procedūrą vesti 
tiesiogines derybas su susidomėjusiais 
konkurso dalyviais;

Or. en

Pagrindimas

Audito komitetas turėtų būti atsakingas už auditoriaus atranką.

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) audituojama įmonė vertina teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančių auditorių arba 
audito įmonių pasiūlymus, vadovaudamasi 
konkurso dokumentuose iš anksto 
nustatytais atrankos kriterijais.
Audituojama įmonė parengia ataskaitą 
apie atrankos procedūros išvadas, kurią 
patvirtina audito komitetas. Audituojama 
įmonė ir audito komitetas atsižvelgia į 
visas pasiūlymą teikiančio teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančio auditoriaus 
arba audito įmonės patikrinimo ataskaitas, 
nurodytas 40 straipsnio 6 dalyje ir 
kompetentingos institucijos skelbiamas 
pagal 44 straipsnio d punktą;

f) audito komitetas skaidriai ir sistemingai 
atlieka išsamų teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančių auditorių arba audito įmonių 
pasiūlymų įvertinimą, kuriuo metu 
įvertinami auditoriaus ar audito įmonės 
gebėjimai, kurie reikalingi teisės aktų 
nustatytam auditui atlikti laikantis 
atitinkamų etinių reikalavimų ir 20 
straipsnyje nurodytų tarptautinių audito 
standartų. Audituojama įmonė ir audito 
komitetas atsižvelgia į visas pasiūlymą 
teikiančio teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančio auditoriaus arba audito įmonės 
patikrinimo ataskaitas, nurodytas 40 
straipsnio 6 dalyje ir kompetentingos 
institucijos skelbiamas pagal 44 straipsnio 
d punktą;

Or. en

Pagrindimas

Profesiniai auditoriaus ar audito įmonės gebėjimai, kurie reikalingi teisės aktų nustatytam 
auditui atlikti laikantis atitinkamų etinių reikalavimų ir 20 straipsnyje nurodytų tarptautinių 
audito standartų, jau turėtų būti įvertinami konkurso proceso metu. Pagaliau turėtų būti 
aišku, kad už visus atrankos etapus yra visapusiškai atsakingas audito komitetas.
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Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) audituojama įmonė turi gebėti 35 
straipsnyje nurodytai kompetentingai 
institucijai įrodyti, kad atrankos procedūra 
atlikta sąžiningai.

g) audito komitetas turi gebėti 35 
straipsnyje nurodytai kompetentingai 
institucijai įrodyti, kad atrankos procedūra 
atlikta sąžiningai.

Or. en

Pagrindimas

Audito komitetas turėtų būti atsakingas už auditoriaus atranką.

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Audito komitetas yra atsakingas už 
pirmoje pastraipoje nurodytą atrankos 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Audito komitetas jau aiškiai nurodytas visuose atrankos procedūros etapuose.

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Administracinio arba priežiūros organo 
pasiūlyme audituojamos įmonės 
visuotiniam akcininkų arba narių 
susirinkimui dėl teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančių auditorių arba audito įmonių 
paskyrimo pateikiama audito komiteto 
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rekomendacija. rekomendacija. Prie pasiūlymo 
visuotiniam susirinkimui pridedami 32 
straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodyto išsamaus 
įvertinimo rezultatai.

Or. en

Pagrindimas

This increases transparency in the selection process.

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Administracinis ar priežiūros organas 
savo pasiūlymo projektą pateikia 35 
straipsnio 2 dalyje nurodytoms 
kompetentingoms institucijoms. Prie 35 
straipsnio 2 dalyje nurodytai 
kompetentingai institucijai pateikto 
pasiūlymo projekto pridedami 32 
straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodyto išsamaus 
įvertinimo rezultatai ir ši kompetentinga 
institucija turi teisę vetuoti 
rekomendacijoje siūlomą alternatyvą. Bet 
koks prieštaravimas deramai 
pagrindžiamas.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu stiprinamas principas, pagal kurį akcininkas turi teisę kasmet atrinkti 
auditorius. Šis pakeitimas taip pat atitinka kai kuriuos valstybių narių teisės aktus.

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo intereso įmonė šį užduoties 
laikotarpį gali pratęsti tik kartą.

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ilgiausia dviejų užduočių trukmė kartu 
negali viršyti 6 metų.

Ilgiausia užduoties trukmė negali viršyti 7
metų.

Or. en
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Pagrindimas

Siūloma, kad audito užduoties atlikimo trukmė būtų ne ilgesnė kaip 7 metai, ją galima būtų 
pratęsti dar kartui iki privalomos rotacijos po 14 metų, o tai sudaro du kartus ilgesnę vidaus 
rotacijos (7 metai) trukmę.

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi bendras paskyrimo laikotarpis buvo pailgintas, toliau jo didinti nereikėtų.

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.



PA\912931LT.doc 51/54 PE496.380v01-00

LT

laikotarpis neviršija dvejų metų.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi paskyrimo laikotarpis buvo pailgintas iki 14 metų, toliau jo didinti nereikėtų.

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tekstas patikslinamas atsižvelgiant į taikomus tarptautinius standartus.

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei teisės aktų nustatytą auditą atliekantis 
auditorius arba audito įmonė pakeičiami 
kitu teisės aktų nustatytą auditą atliekančiu 
auditoriumi arba audito įmone, auditą 
atlikęs auditorius arba audito įmonė turi 

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

Direktyvos 2006/43/EB 23 straipsnio 3 
dalyje nustatytų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

23 straipsnio 3 dalies tekstas yra išsamesnis ir pasiteisino praktiškai. Ankstesnio auditoriaus 
užduotis perimančių auditorių atsakomybės klausimas jau išspręstas tarptautiniuose 
standartuose.

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ankstesni teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantys auditoriai arba audito įmonės 
naujam teisės aktų nustatytą auditą 
atliekančiam auditoriui arba audito įmonei 
taip pat suteikia galimybę susipažinti su 23 
straipsnyje nurodytomis ankstesnių trejų 
metų papildomomis ataskaitomis audito 
komitetui ir visa pagal 25 ir 27 straipsnius 
kompetentingoms institucijoms perduota 
informacija.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad būtų pakankamai laiko šiai informacijai pateikti ir kad ankstesnis 
auditorius negalėtų būti vykdęs šių užduočių per praėjusius trejus metus.

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
kompetentingos institucijos vykdo 
nuolatinę viešojo intereso įmonių teisės 
aktų nustatyto audito paslaugų rinkos 
pokyčių stebėseną.

Valstybės narės vykdo nuolatinę viešojo 
intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito 
paslaugų rinkos pokyčių stebėseną.

Or. en

Pagrindimas

Pačios valstybės narės turėtų spręsti, kuri nacionalinė institucija yra labiausiai tinkama 
stebėti rinkos pokyčius. Pavyzdžiui, konkurencijos tarnybos turi reikiamų žinių ir pajėgumų, 
todėl ši užduotis nebūtinai turėtų būti apskirta kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos visų pirma 
vertina:

Valstybės narės visų pirma vertina:

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės pačios sprendžia, kaip vykdyti rinkos stebėsenos užduotis.

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 20XX X X [2 metai po reglamento 
įsigaliojimo] ir vėliau bent kas dvejus 
metus kiekviena kompetentinga institucija 
parengia ir EVPRI, EBI bei EDPPI 
pateikia ataskaitą šiuo klausimu.

Išbraukta.

EVPRI, EBI ir EDPPI, naudodamosi 
tomis ataskaitomis, parengia bendrą 
ataskaitą apie padėtį Sąjungos mastu. 
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Ataskaita pateikiama Komisijai, Europos 
Centriniam Bankui ir Europos sisteminės 
rizikos valdybai.

Or. en

Pagrindimas

Audito įmonės nėra sisteminės kaip finansų įstaigos ir dėmesys verčiau turėtų būti skiriamas 
nenumatytų atvejų planų rengimui. Be to, padėtis rinkoje valstybėse narėse yra tokia 
skirtinga, kad Sąjungos lygmens ataskaita nebūtų labai naudinga.


