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ĪSS PAMATOJUMS

Pēc 2008. gada finanšu krīzes ir radušās šaubas par to, cik labi darbojas Eiropas obligātās 
revīzijas sistēma, it sevišķi attiecībā uz sabiedriskas nozīmes struktūrām. Lai gan banku 
nozares trūkumus nepārliecinoši attiecināja uz pienācīgas pārraudzības un atbilstīgu 
regulatīvo drošības pasākumi neesību, ir pausti aicinājumi uzlabot obligātās revīzijas sistēmu, 
lai nostiprinātu ieguldītāju aizsardzību saistībā ar uzņēmumu publicētajiem finanšu 
pārskatiem. Jautājums par to, vai un kādā mērā rūpīgāk izstrādāti revīzijas noteikumi būtu 
varējuši novērst krīzi, ir diskutabls. Tomēr stingrāks revīzijas process un dinamiskāks 
revīzijas tirgus noteikti nodrošina pievienoto vērtību. Šādā kontekstā atzinuma sagatavotājs 
Komisijas priekšlikumu vērtē atzinīgi.

Atzinuma projektā galvenā vērība pievērsta revīzijas kvalitātes, revidenta neatkarības un 
ieguldītāju aizsardzības uzlabošanai. It sevišķi ir jāuzsver attiecības starp revidētās struktūras 
revidentu un nostiprinātu revīzijas komiteju, kas pārstāv ieguldītājus. Atzinuma sagatavotājs 
nevēlas uzsākt diskusijas par to, vai regula būtu drīzāk jāintegrē esošajā direktīvā, tomēr viņš 
uzsver savstarpējo saistību ar korporatīvo vadību, kas varētu pamatot elastīgākas pieejas 
izmantošanu, lai dotu dalībvalstīm iespēju noteikumus pielāgot saviem valsts regulējumiem.

Analīze parāda, ka revīzijas tirgus ir tik ļoti koncentrēts, ka dažās dalībvalstīs izvēle ir būtiski 
ierobežota, jo tirgū dominē viens vai divi lieli revīzijas uzņēmumi. Atzinuma sagatavotājs ir 
skeptiski noskaņots pret to, vai Komisijas priekšlikums patiešām spēs izmainīt pašreizējo 
situāciju tirgū un sadalīt esošos oligopolus. Šo mērķi varētu sasniegt vienīgi radikālas tirgus 
intervences, tomēr ir apšaubāms, vai šādi pasākumi būtu samērīgi. Turklāt daži no 
ierosinātajiem pasākumiem patiešām varētu radīt lielāku tirgus koncentrāciju, tādēļ tie būtu 
jāapsver uzmanīgi.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta pasākumus, kas paredz uzlabot revīziju kvalitāti un nostiprināt 
revidentu neatkarību. Tomēr viņš uzsver, ka visiem šādiem pasākumiem jābūt samērīgiem 
attiecībā pret sasniedzamo mērķi. Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina atkārtoti apsvērt vai 
vismaz pielāgot priekšlikumā paredzētās dziļākās tirgus intervences, t. i., ar finanšu revīziju 
saistīto pakalpojumu ierobežojumu un obligātās ārējās rotācijas jēdzienu. Lai gan obligātā 
ārējā rotācija varētu būt lietderīga, piemēram, tā varētu palielināt revidentu neatkarību, tāda, 
kā tā ir ierosināta, tā vienlīdz arī rada turpmākas tirgus koncentrācijas, mazākas izvēles starp 
revīzijas uzņēmumiem un revīziju zemākas kvalitātes risku pirmo gadu laikā pēc rotācijas 
uzsākšanas. Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina pagarināt revidentu iecelšanas maksimālo 
laiku.

Atzinuma sagatavotājs ierosina būtiski nostiprināt revīzijas komitejas pozīciju. Pirmkārt, 
publiskā iepirkuma procedūra revidentu izvēlei būtu jāorganizē reizi septiņos gados, kas ļautu 
visiem ieinteresētajiem revidentiem vai revīzijas uzņēmumiem piedāvāt savus pakalpojumus, 
tādējādi padarot izvēles procesu pārredzamāku un nodrošinot revīzijas komitejai plašāku 
piedāvājumu, no kā izvēlēties, un iespēju izvēlēties labāko atbilstīgo uzņēmumu. Visa 
revidentu izvēles procesa laikā revīzijas komiteja ir revidētās struktūras pārstāve un risina 
sarunas. Turklāt būtu jānostiprina ieguldītāju pozīcija, piemēram, paredzot, ka visiem ar 
revīziju saistītajiem pakalpojumiem ir jāsaņem revīzijas komitejas iepriekšējs apstiprinājums, 
kas samazina apdraudējumu revidentu neatkarībai.
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Atzinuma sagatavotājs noteikti atzinīgi vērtē papildu ziņojumu revīzijas komitejai un 
uzraudzības struktūrai, jo tas palielina sniegtās informācijas apjomu un ir labākais posms, 
kurā risināt kritiskus jautājumus, piemēram, darbības turpināšanas principa piemērošana, 
iekšējās kontroles sistēmu nepilnības un neatbilstības gadījumus. Šajā ziņojumā detalizēti 
jāņem vērā vadības finanšu pārskata kvalitāte. Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina vairākus 
publiskajā revīzijas ziņojumā ietvertos aspektus pārnest uz papildu ziņojumu, jo ieguldītāji 
gūs vislielāko labumu, ja vairāk informācijas tiks nodrošināts iestādēm, kas viņus pārstāv un 
kam ir vajadzīgās zināšanas par konkrēto struktūru, nevis ja informācija tiks publiskota, lai 
gan sabiedrība šo struktūru nepazīst.

Principā varētu uzskatīt, ka tas ierobežo revidētajai struktūrai sniegtos pakalpojumus, atļaujot 
sniegt tikai un vienīgi obligātās revīzijas pakalpojumus, jo papildu pakalpojumi var apdraudēt 
revidenta neatkarību, ja papildu maksas ir neproporcionālas salīdzinājumā ar revīzijas 
maksām. Tomēr daži no minētajiem pakalpojumiem ir cieši saistīti ar revīzijas darbu, un 
visefektīvāk tos var sniegt tikai revidents vai — dažos gadījumos — tos var sniegt tikai un 
vienīgi revidents. Tādēļ būtu nesamērīgi noteikt patvaļīgu revīzijas maksu ierobežojumu, kas 
nav pielāgojams konkrētai situācijai vai struktūras sarežģītībai. Tā vietā atzinuma sagatavotājs 
ierosina aizliegt ar revīziju nesaistītus pakalpojumus un ar revīziju saistītiem pakalpojumiem 
un citiem tieši minētiem kvalitātes nodrošināšanas pakalpojumiem piemērot nosacījumu par 
revīzijas komitejas iepriekšēja apstiprinājuma saņemšanu. Turklāt revidentam vai revidentei 
pašam/pašai ir jāizvairās no apdraudējumiem viņa/viņas neatkarībai un jāīsteno atbilstīgi 
drošības pasākumi. Lai nākotnē būtu iespējami jauni pakalpojumi, gan aizliegto, gan atļautu 
pakalpojumu sarakstiem vajadzētu būt atvērtiem.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Atbilstoši pilnvaroto revidentu un 
revīzijas uzņēmumu iekšējai organizācijai 
vajadzētu palīdzēt novērst draudus to 
neatkarībai. Tāpēc revīzijas uzņēmuma 
īpašniekiem vai akcionāriem, kā arī tās 
pārvaldniekiem nevajadzētu iejaukties 
obligātās revīzijas veikšanā jebkādā veidā, 
kas apdraud tā pilnvarotā revidenta 
neatkarību un objektivitāti, kurš veic 
obligāto revīziju revīzijas uzņēmuma 
vārdā. Turklāt pilnvarotajiem revidentiem 

(8) Atbilstošai pilnvaroto revidentu un 
revīzijas uzņēmumu iekšējai organizācijai 
vajadzētu palīdzēt novērst draudus to 
neatkarībai. Tāpēc revīzijas uzņēmuma 
īpašniekiem vai akcionāriem, kā arī tās 
pārvaldniekiem nevajadzētu iejaukties 
obligātās revīzijas veikšanā jebkādā veidā, 
kas apdraud tā pilnvarotā revidenta 
neatkarību un objektivitāti, kurš veic 
obligāto revīziju revīzijas uzņēmuma 
vārdā. Turklāt pilnvarotajiem revidentiem 



PA\912931LV.doc 5/53 PE496.380v01-00

LV

un revīzijas uzņēmumiem būtu jāizveido 
atbilstoša iekšējā politika un procedūras 
attiecībā uz darbiniekiem un citām 
personām, kas to organizācijās ir iesaistītas 
obligātās revīzijas darbībā, lai nodrošinātu 
atbilstību savu statūtu prasībām. Šajās 
politikās un procedūrās būtu īpaši jāmēģina 
novērst jebkādi draudi neatkarībai un 
nodrošināt obligātās revīzijas kvalitāti, 
godīgumu un pamatīgumu. Šīm politikām 
un procedūrām būtu jābūt proporcionālām 
pilnvarotā revidenta vai revīzijas 
uzņēmuma uzņēmējdarbības apjomam un 
sarežģītībai.

un revīzijas uzņēmumiem būtu jāizveido 
atbilstoša iekšējā politika un procedūras 
attiecībā uz darbiniekiem un citām 
personām, kas to organizācijās ir iesaistītas 
obligātās revīzijas darbībā, lai nodrošinātu 
atbilstību savu statūtu prasībām. Šajās 
politikās un procedūrās būtu īpaši jāmēģina 
novērst jebkādi draudi neatkarībai un 
nodrošināt obligātās revīzijas kvalitāti, 
godīgumu un pamatīgumu. Šīm politikām 
un procedūrām būtu jābūt proporcionālām 
pilnvarotā revidenta vai revīzijas 
uzņēmuma un revidēto struktūru 
uzņēmējdarbības apjomam un sarežģītībai.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Ja pilnvarotie revidenti, revīzijas 
uzņēmumi vai to uzņēmumu tīklu locekļi 
sniedz revidētajām struktūrām ar obligāto 
revīziju nesaistītus pakalpojumus, tas var 
ietekmēt to neatkarību. Tāpēc jānosaka 
prasība, ka ir jāpiemēro drošības 
pasākumi, lai novērstu draudus 
neatkarībai, un ka ir vajadzīgs revidētās 
struktūras revīzijas komitejas iepriekšējs 
apstiprinājums attiecībā uz visiem šādiem 
pakalpojumiem, kā arī ir jāaizliedz ar 
revīziju nesaistītu pakalpojumu 
sniegšana. Ja revīzijas uzņēmums sniedz 
revidētajam uzņēmumam ar revīziju 
nesaistītus pakalpojumus, šis revīzijas 
uzņēmums nedrīkst veikt obligāto revīziju 
šajā uzņēmumā, tādējādi samazinot 
pieejamo revīzijas uzņēmumu skaitu, kas 
veic obligāto revīziju, īpaši attiecībā uz 
revīziju lielās sabiedriskas nozīmes 
struktūrās, kur tirgus ir koncentrēts. Tāpēc, 
lai nodrošinātu, ka ir pieejams minimālais 
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lieliem revīzijas uzņēmumiem fokusēt savu 
profesionālo darbību uz obligātās revīzijas 
veikšanu un neļaut tiem sniegt ar obligāto 
revīziju nesaistītus pakalpojumus, 
piemēram, konsultāciju pakalpojumus.

to revīzijas uzņēmumu skaits, kas var 
sniegt revīzijas pakalpojumus lielām 
sabiedriskas nozīmes struktūrām, jānosaka 
prasība lieliem revīzijas uzņēmumiem 
fokusēt savu profesionālo darbību uz 
obligātās revīzijas veikšanu un neļaut tiem 
sniegt ar obligāto revīziju nesaistītus 
pakalpojumus, piemēram, konsultāciju 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Obligātā revīzija noslēdzas ar 
atzinumu par revidēto struktūru finanšu 
pārskatu patiesumu un precizitāti. Tomēr 
ieinteresētās personas varētu nezināt par 
revīzijas ierobežojumiem (būtiskums, 
izlases veidošanas metodes, revidenta loma 
krāpšanas atklāšanā un vadības atbildība), 
kas var radīt neattaisnotas cerības. Lai 
attaisnotu šīs cerības, ir svarīgi ieviest 
lielāku skaidrību par obligātās revīzijas 
darbības jomu.

(15) Obligātā revīzija noslēdzas ar 
atzinumu par revidēto struktūru finanšu 
pārskatu patiesumu un precizitāti. Tomēr 
ieinteresētās personas varētu nezināt par 
revīzijas ierobežojumiem (būtiskums, 
izlases veidošanas metodes, revidenta loma 
krāpšanas atklāšanā un vadības atbildība), 
kas var radīt neattaisnotas cerības. Lai 
attaisnotu šīs cerības, ir svarīgi ieviest 
lielāku skaidrību par obligātās revīzijas 
darbības jomu, nenovēršot ieinteresēto 
personu uzmanību no revīzijas atzinuma 
faktiskā satura.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai gan galvenajai atbildībai par 
finanšu informācijas sniegšanu joprojām 
būtu jābūt revidēto struktūru vadībai, 
revidentu loma ir aktīvi pārbaudīt vadību 

(16) Lai gan galvenās atbildīgās personas
par finanšu informācijas sniegšanu 
joprojām ir revidēto struktūru vadība, 
revidentu loma ir aktīvi pārbaudīt vadību 
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no lietotāja perspektīvas. Tāpēc, lai 
uzlabotu revīzijas kvalitāti, ir svarīgi 
pastiprināt revidentu profesionālo 
skepticismu attiecībā pret revidēto 
struktūru. Revidentiem būtu jāapzinās 
iespēja, ka var pastāvēt būtiska nepatiesa 
informācija, kas radusies krāpšanas vai 
kļūdas dēļ, neraugoties uz revidenta 
iepriekšējo pieredzi saistībā ar revidētās 
struktūras vadības godprātību. Revīzijas 
kvalitātes nodrošināšanai būtu jābūt 
galvenajam kritērijam, organizējot revīzijas 
darbu un piešķirot vajadzīgos līdzekļus 
uzdevumu veikšanai. Pilnvarotā revidenta, 
revīzijas uzņēmuma un tā darbinieku 
godprātība ir būtiska, lai nodrošinātu 
sabiedrības uzticēšanos obligātajām 
revīzijām un finanšu tirgiem. Tāpēc būtu 
atbilstoši jānovērš jebkādi notikumi, kas 
var būtiski ietekmēt obligātās revīzijas 
darbības godīgumu. Pilnvarotajam 
revidentam vai revīzijas uzņēmumam būtu 
atbilstoši jādokumentē revīzijas darbs.

no lietotāja perspektīvas. Tāpēc, lai 
uzlabotu revīzijas kvalitāti, ir svarīgi 
pastiprināt revidentu profesionālo 
skepticismu attiecībā pret revidēto 
struktūru. Revidentiem būtu jāapzinās 
iespēja, ka var pastāvēt būtiska nepatiesa 
informācija, kas radusies krāpšanas vai 
kļūdas dēļ, neraugoties uz revidenta 
iepriekšējo pieredzi saistībā ar revidētās 
struktūras vadības godprātību. Revīzijas 
kvalitātes nodrošināšanai būtu jābūt 
galvenajam kritērijam, organizējot revīzijas 
darbu un piešķirot vajadzīgos līdzekļus 
uzdevumu veikšanai. Pilnvarotā revidenta, 
revīzijas uzņēmuma un tā darbinieku 
godprātība ir būtiska, lai nodrošinātu 
sabiedrības uzticēšanos obligātajām 
revīzijām un finanšu tirgiem. Tāpēc būtu 
atbilstoši jānovērš jebkādi notikumi, kas 
var būtiski ietekmēt obligātās revīzijas 
darbības godīgumu. Pilnvarotajam 
revidentam vai revīzijas uzņēmumam būtu 
atbilstoši jādokumentē revīzijas darbs.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Obligātās revīzijas rezultāti jādara 
zināmi ieinteresētajām personām, 
izmantojot revīzijas ziņojumu. Lai 
paaugstinātu ieinteresēto personu 
uzticēšanos revidētās struktūras finanšu 
pārskatiem, ir īpaši svarīgi, lai revīzijas 
ziņojums būtu labi izveidots un pienācīgi 
pamatots un tajā būtu iekļauta papildu 
informācija, kas iegūta, veicot revīziju. 
Revīzijas ziņojumā būtu īpaši jāietver 
pietiekama informācija par revīzijā 
izmantoto metodoloģiju, īpaši to, cik liela 
bilances daļa ir tikusi tieši pārbaudīta un 
cik liela tās daļa ir novērtēta, balstoties uz 

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

kā arī par to, vai obligātā revīzija tika 
veikta, lai atklātu krāpšanu, un atzinuma ar 
piezīmēm vai negatīva atzinuma gadījumā 
vai gadījumā, ja netiek sniegts atzinums, 
šāda lēmuma iemesliem.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Revīzijas komitejām vai struktūrām, 
kas veic līdzvērtīgu funkciju revidētajā 
struktūrā, ir izšķiroša loma obligātās 
revīzijas kvalitātes paaugstināšanā. Ir īpaši 
svarīgi stiprināt revīzijas komitejas 
neatkarību un tehnisko kompetenci, 
nosakot prasību, ka lielākajai tās locekļu 
daļai jābūt neatkarīgiem un vismaz vienam 
komitejas loceklim jābūt zināšanām 
revīzijā un vienam citam komitejas 
loceklim — revīzijā un/vai grāmatvedībā. 
Komisijas 2005. gada 15. februāra 
Ieteikumā par biržas sarakstā iekļautu 
uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām 
vai padomes locekļu un (direktoru) 
padomes komiteju lomu noteikta revīzijas 
komitejas izveidošana un darbība. Tomēr, 
ņemot vērā padomes apjomu uzņēmumos 
ar mazāku tirgus kapitālu un maza un 
vidēja lieluma sabiedriskas nozīmes 
struktūrās, šo struktūru revīzijas komitejām 
vai padomei, kas veic līdzvērtīgas 
funkcijas revidētajā struktūrā, uzticētās 
funkcijas būtu jāvar veikt visai 
administratīvajai vai uzraudzības 
struktūrai. Uz sabiedriskas nozīmes 
struktūrām, kas ir PVKIU vai alternatīvu 

(23) Revīzijas komitejām vai struktūrām, 
kas veic līdzvērtīgu funkciju revidētajā 
struktūrā, ir izšķiroša loma obligātās 
revīzijas kvalitātes paaugstināšanā. Ir īpaši 
svarīgi stiprināt revīzijas komitejas 
neatkarību un tehnisko kompetenci, 
nosakot prasību, ka lielākajai tās locekļu 
daļai jābūt neatkarīgiem un vismaz vienam 
komitejas loceklim jābūt zināšanām 
revīzijā un vienam citam komitejas 
loceklim — revīzijā un/vai grāmatvedībā. 
Revīzijas komitejas locekļiem būtu 
jāiesaistās prasmju pilnveidošanas 
programmās, lai nodrošinātu, ka viņiem ir 
pietiekama līmeņa tehniskās zināšanas, 
lai īstenotu savus uzdevumus. Komisijas 
2005. gada 15. februāra Ieteikumā par 
biržas sarakstā iekļautu uzņēmumu 
direktoru bez izpildpilnvarām vai padomes 
locekļu un (direktoru) padomes komiteju 
lomu noteikta revīzijas komitejas 
izveidošana un darbība. Tomēr, ņemot vērā 
padomes apjomu uzņēmumos ar mazāku 
tirgus kapitālu un maza un vidēja lieluma 
sabiedriskas nozīmes struktūrās, šo 
struktūru revīzijas komitejām vai padomei, 
kas veic līdzvērtīgas funkcijas revidētajā 
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ieguldījumu fondi, arī nevajadzētu 
attiecināt pienākumu izveidot revīzijas 
komiteju. Nosakot šo izņēmumu, ņemts 
vērā šāds faktors: ja šie fondi nodarbojas ar 
aktīvu uzkrāšanu, revīzijas komiteja nav 
nepieciešama. PVKIU un alternatīvu 
ieguldījumu fondi, kā arī to pārvaldes 
sabiedrības darbojas stingri reglamentētā 
vidē, un uz tiem attiecas īpaši pārvaldes 
mehānismi, tādi kā depozitoru veiktās 
pārbaudes.

struktūrā, uzticētās funkcijas būtu jāvar 
veikt visai administratīvajai vai 
uzraudzības struktūrai. Uz sabiedriskas 
nozīmes struktūrām, kas ir PVKIU vai 
alternatīvu ieguldījumu fondi, arī 
nevajadzētu attiecināt pienākumu izveidot 
revīzijas komiteju. Nosakot šo izņēmumu, 
ņemts vērā šāds faktors: ja šie fondi 
nodarbojas ar aktīvu uzkrāšanu, revīzijas 
komiteja nav nepieciešama. PVKIU un 
alternatīvu ieguldījumu fondi, kā arī to 
pārvaldes sabiedrības darbojas stingri 
reglamentētā vidē, un uz tiem attiecas īpaši 
pārvaldes mehānismi, tādi kā depozitoru 
veiktās pārbaudes.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ir svarīgi arī stiprināt revīzijas 
komitejas lomu jauna pilnvarotā revidenta 
vai revīzijas uzņēmuma izvēlē, lai 
revidētās struktūras akcionāru vai locekļu 
pilnsapulcē varētu pieņemt apzinātāku 
lēmumu. Tāpēc, izveidojot ieteikumu 
pilnsapulcei, padomei jāpaskaidro, vai tā 
piekrīt revīzijas komitejas ieteikumam, un 
ja nē, tad kāpēc. Revīzijas komitejas 
ieteikumā būtu jāiekļauj vismaz divas 
iespējamās revīzijas veicēju kandidatūras 
un atbilstošs pamatojums par ieteicamo 
kandidatūru, lai pilnsapulcē varētu izdarīt 
saprātīgu izvēli. Lai sniegtu godīgu un 
pienācīgu pamatojumu savā ieteikumā, 
revīzijas komitejai būtu jāizmanto 
revidētās struktūras organizētās obligātās 
izvēles procedūras rezultāti, par ko 
revīzijas komiteja uzņemas atbildību. Šajā 
izvēles procedūrā revidētajai struktūrai 
būtu jāuzaicina pilnvarotie revidenti vai 
revīzijas uzņēmumi, tostarp mazie 

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

būtu jāpublicē uzaicinājums revidentiem
vai revīzijas uzņēmumiem iesniegt 
piedāvājumus revīzijas veikšanai. 
Konkursa dokumentos būtu jāiekļauj 
pārredzami un nediskriminējoši izvēles 
kritēriji, ko izmantot piedāvājumu 
novērtēšanai. Tomēr, ņemot vērā, ka šāda 
iepirkuma procedūra varētu radīt 
uzņēmumiem ar mazu tirgus kapitālu vai 
maza un vidēja apjoma sabiedriskas 
nozīmes struktūrām nesamērīgus 
izdevumus attiecībā pret to apjomu, šīm 
struktūrām šo prasību nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Tas, ka lielas sabiedriskas nozīmes 
struktūras nozīmē vairāk nekā vienu 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu, stiprina profesionālo 
skepticismu un uzlabo revīzijas kvalitāti. 
Tāpat šis pasākums apvienojumā ar 
obligāto mazo revīzijas uzņēmumu 
klātbūtni atvieglotu šo uzņēmumu 
kapacitātes uzlabošanu, tādējādi palielinot 
lielu finanšu nozares sabiedriskas nozīmes 
struktūru izvēli attiecībā uz pilnvarotajiem 
revidentiem un revīzijas uzņēmumiem. 
Tāpēc būtu jārosina un jāstimulē iecelt 
vairāk nekā vienu pilnvaroto revidentu vai 
revīzijas uzņēmumu obligātās revīzijas 
veikšanai.

(26) Tas, ka lielas sabiedriskas nozīmes 
struktūras nozīmē vairāk nekā vienu 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu, stiprina profesionālo 
skepticismu un uzlabo revīzijas kvalitāti. 
Tāpat šis pasākums apvienojumā ar 
obligāto mazo revīzijas uzņēmumu 
klātbūtni atvieglotu šo uzņēmumu 
kapacitātes uzlabošanu, tādējādi palielinot 
lielu finanšu nozares sabiedriskas nozīmes 
struktūru izvēli attiecībā uz pilnvarotajiem 
revidentiem un revīzijas uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(27) Lai novērstu pazīšanās draudus un 
attiecīgi stiprinātu revidentu un revīzijas 
uzņēmumu neatkarību, ir svarīgi noteikt 
maksimālo revīzijas saistību laiku vienam 
pilnvarotajam revidentam vai revīzijas 
uzņēmumam konkrētā revidētajā struktūrā. 
Turklāt būtu regulāri un atbilstīgi 
jādokumentē revīzijas kvalitātes vispusīgs, 
pārredzams un neatkarīgs novērtējums. 
Šim vispusīgajam novērtējumam būtu 
jābūt pilnsapulces lēmuma pamatā par 
gada revidenta izvēli, kuru pieņem pēc 
iepirkuma procedūras. Turklāt būtu 
jāizveido atbilstošs pakāpeniskās rotācijas 
mehānisms attiecībā uz darbiniekiem, kas 
visilgāk veic obligāto revīziju, tostarp 
galvenajiem revīzijas partneriem, kas veic 
obligāto revīziju revīzijas uzņēmuma 
vārdā. Lai nodrošinātu plūstošu pāreju
jauna revidenta vai revīzijas uzņēmuma 
gadījumā, iepriekšējam revidentam būtu 
jānodod jaunajam revidentam pārtveres 
dokuments ar atbilstošo informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Obligāto revīziju pakalpojumu 
sniegšanas sabiedriskas nozīmes struktūrās 
tirgus ar laiku pieaug. Tāpēc 
kompetentajām iestādēm jāuzrauga tirgus 
attīstība, jo īpaši attiecībā uz iespējami 
ierobežotu revidenta izvēli un riskiem, kas 
rodas no augstas tirgus koncentrācijas.

(33) Obligāto revīziju pakalpojumu 
sniegšanas sabiedriskas nozīmes struktūrās 
tirgus ar laiku pieaug. Tāpēc dalībvalstīm
jāuzrauga tirgus attīstība, jo īpaši attiecībā 
uz iespējami ierobežotu revidenta izvēli un 
riskiem, kas rodas no augstas tirgus 
koncentrācijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka obligātās 
revīzijas veikšanu sabiedriskas nozīmes 
struktūrā neietekmē nekādi esoši vai 
iespējami interešu konflikti vai 
uzņēmējdarbība, vai citas attiecības, kurās 
iesaistīts pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums, kas veic obligāto revīziju, un 
attiecīgā gadījumā tā uzņēmumu tīkls, 
vadītāji, revidenti, darbinieki un jebkuras 
citas fiziskas personas, kuru sniegtos 
pakalpojumus izmanto vai kontrolē 
pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums, vai jebkura cita persona, kas 
ir tieši vai netieši saistīta ar kontrolējošo 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas
uzņēmumu.

Pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka finanšu, 
personīgās, uzņēmējdarbības, 
nodarbinātības vai citas attiecības, kurās 
iesaistīts pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums, tā saistītie uzņēmumi un tīkls, 
kā arī neviena fiziska persona, kura 
varētu ietekmēt obligātās revīzijas 
rezultātu, neapdraud pilnvarotā revidenta
vai revīzijas uzņēmuma, kas veic obligāto 
revīziju, neatkarību.

Or. en

Pamatojums

Šis ierosinātais formulējums labāk atspoguļo to attiecību būtību, kas pilnvarotajam 
revidentam vai revīzijas uzņēmumam ir ar revidēto struktūru, un vispusīgāk ietver iespējamos 
draudus neatkarībai. Turklāt tas vairāk atbilst spēkā esošajiem starptautiskajiem ētikas 
standartiem un nodrošinātu starptautiskus godīgas konkurences nosacījumus.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums ievieš atbilstīgus un efektīvus 
organizatoriskus un administratīvus 
pasākumus, lai novērstu, konstatētu, 
likvidētu vai risinātu un publiskotu visus 
11. panta 2. punktā minētos draudus 
neatkarībai;

e) pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums ievieš atbilstīgus un efektīvus 
organizatoriskus un administratīvus 
pasākumus, lai novērstu, konstatētu, 
likvidētu vai risinātu un atklātu revidētās 
struktūras revīzijas komitejai visus 
11. panta 2. punktā minētos draudus 
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neatkarībai;

Or. en

Pamatojums

Būtu jāpaskaidro, ka šajos gadījumos ir jāinformē tieši revidētās struktūras revīzijas 
komiteja.

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

j) pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums izveido atbilstošu atalgojuma 
politiku, paredzot pietiekamus darbības
stimulus, lai nodrošinātu revīzijas kvalitāti. 
Jo īpaši darbinieku kompensācija un 
darbības novērtējums nedrīkst būt atkarīgi 
no ienākumu apjoma, ko pilnvarotais 
revidents vai revīzijas uzņēmums saņem no 
pakalpojumiem, kuri saistīti ar revīziju, 
un citiem kvalitātes nodrošināšanas 
pakalpojumiem, ko tie sniedz revidētajai 
struktūrai;

Or. en

Pamatojums

Pilnīgs aizliegums saistīt kompensāciju ar gūtajiem ienākumiem šķiet nesamērīgs pasākums. 
Tādu stimulu mazināšana, kas veicina pakalpojumu sniegšanu papildus obligātajai revīzijai, 
šķiet piemērotāks pasākums.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 2. punktā minētās personas vai 
uzņēmumi nelūdz un nepieņem naudu,
dāvanas vai labvēlību no nevienas 
personas, ar kuru pilnvarotajam 

4. Šā panta 2. punktā minētās personas vai 
uzņēmumi nelūdz un nepieņem dāvanas vai 
labvēlību no revidētās struktūras, ja vien 
saprātīga un informēta trešā persona tās 
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revidentam vai revīzijas uzņēmumam ir 
līgumsaistības.

vērtību neuzskatītu par nebūtisku.

Or. en

Pamatojums

„Dāvanas vai labvēlība” nepārprotami ietver „naudu”, tādēļ šis elements ir lieks. Turklāt 
priekšlikuma mērķis ir padarīt revidentu vai revīzijas uzņēmumu neatkarīgāku no revidētās 
struktūras, tādēļ šā noteikuma attiecināšana arī uz attiecībām ar trešām personām nav 
samērīgs pasākums un nenodrošina pievienoto vērtību. Būtu jāizslēdz nebūtiska labvēlība vai 
dāvanas, par kurām saprātīgi nevarētu uzskatīt, ka tās var ietekmēt revīziju.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums sniedz revidētajai struktūrai ar 
finanšu revīziju saistītus pakalpojumus, 
kas minēti 10. panta 2. punktā, maksas 
par šiem pakalpojumiem nedrīkst 
pārsniegt 10 % no kopējās revidētās 
struktūras maksas par obligāto revīziju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja pakalpojumi ir saistīti ar revīziju un tādējādi ietilpst pamatuzdevumos, ko var īstenot 
vienīgi revidents vai revīzijas uzņēmums, nevajadzētu ierobežot attiecīgo maksu samēru. 
Tomēr tā vietā ir ierosināts ar revīziju nesaistīto pakalpojumu sarakstu noteikt stingrāk un 
visus pakalpojumus neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav saistīti ar revīziju, iesniegt 
iepriekšējam apstiprinājumam revīzijas komitejai vai uzraudzības struktūrai.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums, kas veic obligāto revīziju 
sabiedriskas nozīmes struktūrās, drīkst 

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

sniegt revidētajai struktūrai, tās 
mātesuzņēmumam un uzņēmumiem, kurus 
tā kontrolē, obligātās revīzijas 
pakalpojumus, ar revīziju saistītus un citus 
kvalitātes nodrošināšanas pakalpojumus, 
par ko ir jāsaņem revīzijas komitejas 
iepriekšējs apstiprinājums, ja vien tie 
nerada draudus neatkarībai, kurus nevar 
samazināt līdz pieņemamam līmenim, 
piemērojot drošības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Regulas 10. pantā paredzēta trīs līmeņu aizsardzības sistēma attiecībā uz pakalpojumu 
sniegšanu papildus obligātās revīzijas pakalpojumiem. Pirmkārt, pakalpojumu var sniegt 
tikai tad, ja netiek apdraudēta revidenta neatkarība. Otrkārt, pakalpojumu nedrīkst tieši 
aizliegt un, treškārt, revīzijas komitejai ir jāapstiprina visu pakalpojumu sniegšana. Turklāt 
atļautie pakalpojumi ir vispārīgi aprakstīti kā ar revīziju saistīti un citi kvalitātes 
nodrošināšanas pakalpojumi.

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja pilnvarotais revidents ir uzņēmumu tīkla 
daļa, šā tīkla loceklis drīkst sniegt 
revidētajai struktūrai, tās 
mātesuzņēmumam vai uzņēmumiem, kurus 
tā kontrolē, obligātās revīzijas 
pakalpojumus, ar revīziju saistītus un citus 
kvalitātes nodrošināšanas pakalpojumus, 
par ko ir jāsaņem revīzijas komitejas 
iepriekšējs apstiprinājums, ja vien tie 
nerada draudus neatkarībai, kurus nevar 
samazināt līdz pieņemamam līmenim, 
piemērojot drošības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Skatiet iepriekšējās daļas grozījumu.
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Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta nozīmē ar revīziju saistīti un 
citi kvalitātes nodrošināšanas pakalpojumi 
it sevišķi ir:

Or. en

Pamatojums

Grozītais saraksts nav izsmeļošs saraksts, bet ir tikai indikatīvs. Tādējādi var tikt atļauti citi 
pakalpojumi, ja ir atbilstība 1. punkta nosacījumiem.

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) sertifikācijas nodrošināšana par 
atbilstību nodokļu prasībām, ja šādu 
apliecinājumu pieprasa valsts tiesību akti;

e) sertifikācijas nodrošināšana par 
atbilstību nodokļu prasībām, nodokļu 
deklarāciju sagatavošana, konsultācijas 
par netiešajiem nodokļiem, 
transfertcenām, muitas nodevām un valsts 
atbalsta pasākumiem, atbalsts saistībā ar 
nodokļu pārbaudēm un nodokļu iestāžu 
pieprasījumiem;

Or. en

Pamatojums

Revidenti ir vispiemērotākie sertifikācijas nodrošināšanai par atbilstību nodokļu prasībām. It 
sevišķi mazām sabiedriskas nozīmes struktūrām tas ir svarīgs pakalpojums, kas būtu vienmēr 
jāatļauj neatkarīgi no tā, vai sertifikāciju paredz tiesību akti vai ne.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) revīzijas tehnoloģiju sistēmu, iekšējās 
kontroles vai riska pārvaldības procedūru 
izveidošana un ieviešana attiecībā uz 
finanšu pārskatos iekļautās finanšu 
informācijas sagatavošanu un/vai kontroli 
un ieteikumi par risku;

Or. en

Pamatojums

Lai gan būtu jāaizliedz šādu kontroles un riska pārvaldības sistēmu un procedūru izveidošana 
un ieviešana, būtu jāatļauj šādas sistēmas revīzija, jo revidentam vai revīzijas uzņēmumam ir 
jāpaļaujas uz tās informācijas pareizību, ko sniedz ar šādu sistēmu starpniecību.

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) kvalitātes nodrošināšanas 
pakalpojumu sniegšana saistībā ar 
elektronisko datu apstrādes sistēmu 
īstenošanu un turpmāku izstrādi;

Or. en

Pamatojums

Tas attiecas tikai uz kvalitātes nodrošināšanas pakalpojumiem, nevis datu apstrādes sistēmu 
faktisko ieviešanu.

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) aroda pensiju shēmu un pensiju 
saistību revīzija;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) jebkādi citi obligātie pienākumi, kas 
saistīti ar revīzijas darbu, kuri 
pilnvarotajam revidentam vai revīzijas 
uzņēmumam ir saistoši atbilstīgi 
Savienības tiesību aktiem.

f) jebkādi citi obligātie pienākumi, kas 
saistīti ar revīzijas darbu, kuri 
pilnvarotajam revidentam vai revīzijas 
uzņēmumam ir saistoši atbilstīgi 
Savienības un/vai valsts tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Joprojām ir dažādas valstu tiesību aktos noteiktās prasības, kuras revidentam vai revīzijas 
uzņēmumam būtu jāļauj izpildīt.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) garantijas vēstuļu nosūtīšana 
ieguldītājiem saistībā ar uzņēmuma 
vērtspapīru emisiju un atzinumu par 
godīgumu vai ziņojumu par graudā 
saņemto atlīdzību nosūtīšana.

Or. en

Pamatojums

Revidētās struktūras revidents vai revīzijas uzņēmums parasti ir vispiemērotākās personas, 
kas var sniegt šos pakalpojumus, un interešu konflikts ir maz iespējams.

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta nolūkos ar revīziju nesaistīti Šā panta nolūkos ar revīziju nesaistīti 
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pakalpojumi ir: pakalpojumi it sevišķi ir:

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir norādīts, ka ar revīziju nesaistīto pakalpojumu saraksts nav izsmeļošs un 
tiek izmantots tikai kā paraugs, kas nozīmē, ka ir aizliegts jebkurš ar revīziju nesaistīts 
pakalpojums neatkarīgi no tā, vai tas ir tieši minēts vai ne.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Apvienots ar vi) punktu.

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iv) novērtēšanas pakalpojumi;

Or. en

Pamatojums

Būtu jāatļauj atzinumu par godīgumu vai ziņojumu par graudā saņemto atlīdzību sniegšana.
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Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) informācijas tehnoloģiju sistēmu 
projektēšana un realizācija sabiedriskas 
nozīmes struktūrās, kā minēts Direktīvas 
2006/43/EK 2. panta 13. punkta b) līdz 
j) apakšpunktā;

vi) informācijas tehnoloģiju sistēmu 
projektēšana vai realizācija;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts – viiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viiia) personāla nodaļas pakalpojumi, 
tostarp augstākās vadības pieņemšana 
darbā;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts – viiib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viiib) juridiskie un nodokļu pakalpojumi, 
kas nav tikai alternatīvu piedāvāšana; 
nodokļu pakalpojumi fiziskām personām 
ar būtisku nozīmi revidētās struktūras 
finanšu pārskatu sagatavošanā un 
nodokļu plānošanas koncepciju 
mārketings;

Or. en



PA\912931LV.doc 21/53 PE496.380v01-00

LV

Pamatojums

Paskaidrojums par atļautajiem nodokļu konsultāciju pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumi, kas var ietvert interešu 
konfliktu:

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Ir ierosināts ietvert tikai atļautos pakalpojumus un visiem pakalpojumiem paredzēt revīzijas 
komitejas vai uzraudzības struktūras iepriekšēju apstiprinājumu. Revidentam vai revīzijas 
uzņēmumam nevajadzētu sniegt ticamības nodrošinājuma pakalpojumus, tos var sniegt trešās 
puses revidenti.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās un otrās daļas, 
pakalpojumus, kas minēti b) apakšpunkta 
iii) un iv) daļā, var sniegt pilnvarotais 
revidents vai revīzijas uzņēmums, ar 
nosacījumu, ka ir saņemts 35. panta 
1. punktā minētās kompetentās iestādes 
apstiprinājums.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozītajā un ierobežotajā sarakstā ir aizliegti visi ar revīziju nesaistītie pakalpojumi, un 
izņēmums vairs nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās un otrās daļas, 
pakalpojumus, kas minēti b) apakšpunkta 
i) un ii) daļā, var sniegt pilnvarotais 
revidents vai revīzijas uzņēmums, ar 
nosacījumu, ka ir saņemts šīs regulas 
31. pantā minētās revīzijas komitejas 
apstiprinājums.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozītajā un ierobežotajā sarakstā ir aizliegti visi ar revīziju nesaistītie pakalpojumi, un 
izņēmums vairs nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pieņemšanā un ar revīziju nesaistīto 
pakalpojumu sniegšana vienmēr uzskatāma 
par neatkarību ietekmējošu rīcību.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ir paredzēta sistēma, kas, no vienas puses, ietver atļautos ar revīziju saistītos un citus 
kvalitātes nodrošināšanas pakalpojumus, un kas, no otras puses, ietver ar revīziju nesaistītos 
pakalpojumus, vienmēr būtu jāuzskata, ka ar revīziju nesaistītie pakalpojumi ietekmē 
neatkarību.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Neaktuāla daļa, jo visi ar revīziju nesaistītie pakalpojumi ir aizliegti un ir ieviestas izmaiņas 
iepriekšējā punktā.

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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a) tas nedrīkst tieši vai netieši sniegt 
nevienai sabiedriskas nozīmes struktūrai 
ar revīziju nesaistītus pakalpojumus;
b) tas nav tā uzņēmumu tīkla daļa, kas 
sniedz ar revīziju nesaistītus 
pakalpojumus Savienībā;
c) jebkurai struktūrai, kas sniedz 
3. punktā minētos pakalpojumus, tieši vai 
netieši nepieder vairāk nekā 5 % no
revīzijas uzņēmuma kapitāla vai 
balsstiesībām;
d) struktūrām, kas sniedz 3. punktā 
minētos pakalpojumus, tieši vai netieši 
kopā nepieder vairāk nekā 10 % no 
revīzijas uzņēmuma kapitāla vai 
balsstiesībām;
e) šim revīzijas uzņēmumam tieši vai 
netieši nepieder vairāk nekā 5 % no 
revīzijas uzņēmuma kapitāla vai 
balsstiesībām nevienā struktūrā, kas 
sniedz 3. punktā minētos pakalpojumus;

Or. en

Pamatojums

Jēdziens par tā saucamajiem uzņēmumiem, kas ir tikai revīzijas uzņēmumi, ir nesamērīga 
tirgus intervence, kuras pievienotā vērtība nav īsti redzama. Turklāt tagad ir aizliegti visi ar 
revīziju nesaistītie pakalpojumi, kas nozīmē, ka nav vajadzīgi īpaši uz lielām sabiedriskas 
nozīmes struktūrām attiecināmi noteikumi šajā saistībā.

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas saskaņā ar iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sabiedriskas nozīmes struktūras 
godīgums, neskarot Direktīvu 2005/60/EK.

– sabiedriskas nozīmes struktūras 
administratīvās, pārvaldības vai 
uzraudzības struktūras locekļu godīgums, 
neskarot Direktīvu 2005/60/EK.

Or. en

Pamatojums

Grozītais teksts labāk atspoguļo par revidētās struktūras vadību atbildīgo personu īstenojamo 
uzdevumu un mērķus.

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot obligāto revīziju sabiedriskas 
nozīmes struktūrās, pilnvarotais revidents 
vai revīzijas uzņēmums visā revīzijas 
veikšanas laikā saglabā profesionālo 
skepticismu, apzinoties iespēju, ka var būt 
ieviesusies būtiska nepatiesa informācija 
nepareizu faktu vai rīcības, tostarp 
krāpšanas vai kļūdas, rezultātā, neraugoties 
uz revidenta vai uzņēmuma iepriekšējo 
pieredzi saistībā ar revidētās struktūras 
vadības un personu, kam uzticēta tās 
pārvaldība, godprātību.

Veicot obligāto revīziju sabiedriskas 
nozīmes struktūrās, pilnvarotais revidents 
vai revīzijas uzņēmums visā revīzijas 
veikšanas laikā saglabā profesionālo 
skepticismu, apzinoties iespēju, ka var būt 
ieviesusies būtiska nepatiesa informācija 
nepareizu faktu vai rīcības, tostarp 
krāpšanas vai kļūdas, rezultātā, neraugoties 
uz revidenta vai uzņēmuma iepriekšējo 
pieredzi saistībā ar revidētās struktūras 
vadības un personu, kam uzticēta tās 
pārvaldība, godprātību, kā noteikts 
Direktīvas 2006/43/EK 26. pantā 
minētajos starptautiskajos revīzijas 
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standartos.

Or. en

Pamatojums

Ir spēkā vispusīgi starptautiskie revīzijas standarti, kas paredz plašas norādes par 
profesionālo skepticismu.

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) korespondence ar revidēto struktūru 
attiecībā uz obligāto revīziju;

b) būtiska korespondence ar revidēto 
struktūru attiecībā uz obligāto revīziju;

Or. en

Pamatojums

Visa ar obligāto revīziju saistītā korespondence ir pārāk plaša kategorija, kas nozīmētu, ka 
tiktu sniegts tāds datu apjoms, kurš nebūtu īpaši lietderīgs vēlākā posmā un kurš nevajadzīgi 
palielinātu obligāto revīziju izmaksas un administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) revīzijas plānā minēto revīzijas 
procedūru posmu sākuma un beigu 
datumi;

e) obligāto revīziju sākuma un beigu 
datumi;

Or. en

Pamatojums

Obligāto revīziju būtība neļauj noteikt skaidrus atsevišķu posmu datumus, jo obligātā revīzija 
ir iteratīvs process, kas paredzēts galīgā revīzijas atzinuma pieņemšanai.
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Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) pilnvarotā revidenta vai galvenā 
revīzijas partnera atzinums, kas izteikts 22. 
un 23. pantā minētajos ziņojumu 
projektos;

h) pilnvarotā revidenta vai galvenā 
revīzijas partnera atzinums, kas izteikts 22. 
un 23. pantā minētajos ziņojumos;

Or. en

Pamatojums

Galu galā tikai galīgajos ziņojumos ir atspoguļots svarīgāko partneru atzinums, tādēļ nav 
īpaši lietderīgi atsaukties uz projektiem, kuros iespējamas kļūdas vai vismaz nepilnības.

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) aprakstīta izmantotā metodoloģija un 
tas, cik liela bilances daļa ir tikusi tieši 
pārbaudīta un cik liela tās daļa ir 
novērtēta, balstoties uz sistēmas un 
atbilstības pārbaudi;

h) aprakstīta izmantotā metodoloģija;

Or. en

Pamatojums

Šo informāciju nevajadzētu ietvert publiskotajā ziņojumā, bet gan ziņojumā, ko sūta revīzijas 
komitejai, vai papildu ziņojumā uzraudzības struktūrai.

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) paskaidrotas jebkādas izmaiņas 
neatkarīgās un atbilstības pārbaudes 
rezultātos salīdzinājumā ar iepriekšējo 

svītrots
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gadu, arī tad, ja iepriekšējā gadā obligāto 
revīziju veicis cits(-i) pilnvarotais(-ie) 
revidents(-i) vai revīzijas uzņēmums(-i);

Or. en

Pamatojums

Ir spēkā starptautiskie standarti, ar kuriem šajā saistībā būtu jāpietiek, un praksē problēmas 
varētu radīt jebkādi papildu sarežģījumi. Turklāt ir apšaubāms, vai trešā persona, kas nav 
iepazinusies ar tehniskajiem jautājumiem, varētu saprast sniegto papildinformāciju, un 
revīzijas komitejai parasti būtu jābūt informētai par jomām, uz kurām koncentrējas revīzija, 
tādēļ šis elements tika ietverts papildu ziņojumā.

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) aprakstīts būtiskuma līmenis, kāds 
piemērots, veicot obligāto revīziju;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Praksē šādai informācijai ir maza pievienotā vērtība trešām personām, kas nepārzina 
konkrēto gadījumu, it sevišķi tādēļ, ka ziņojumā var būt atšķirīgi būtiskuma līmeņi. Atsauce uz 
būtiskuma līmeņiem ne tikai sarežģītu ziņojumu, bet varētu arī veicināt netiešus secinājumus 
attiecībā uz absolūtajām robežvērtībām, neņemot vērā kopējos apstākļus. Tā kā šī informācija 
joprojām ir svarīga, tā tiek ietverta papildu ziņojumā.

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) norādītas galvenās gada pārskatu vai 
konsolidēto finanšu pārskatu jomas, 
kurās iespējams būtiskas nepatiesas 
informācijas risks, tostarp būtiskas 
grāmatvedības aplēses vai mērījumu 
nenoteiktības jomas;

k) attiecīgos gadījumos vērsta uzmanība 
uz finanšu pārskatos atklātajiem 
jautājumiem, kas, pēc revidenta domām, 
ir būtiski, lai lietotājs izprastu finanšu 
pārskatus;
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Or. en

Pamatojums

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti jau paredz, ka revīzijas komiteja ir jāinformē par 
šajā apakšpunktā minētajiem punktiem. Piemērotāks ir formulējums, kas vairāk atbilst 
starptautiskajam revīzijas standartam. Papildinformāciju varētu sniegt papildu ziņojumā.

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) pārskats par revidētās struktūras 
situāciju vai konsolidēto finanšu pārskatu 
obligātās revīzijas gadījumā — par grupas 
mātesuzņēmuma situāciju, īpaši 
novērtējums par struktūras vai 
mātesuzņēmuma un grupas spēju ievērot 
savas saistības tuvākajā nākotnē un 
attiecīgi turpināt savu darbību;

l) slēdziens par pilnvarotā revidenta vai 
revīzijas uzņēmuma novērtējumu par to, 
cik atbilstīgi vadība izmanto darbības 
turpināšanas pieņēmumu, sagatavojot 
finanšu pārskatus, un to, vai saistībā ar 
darbības turpināšanas pieņēmumu ir 
konstatētas būtiskas neskaidrības;

Or. en

Pamatojums

Revidents tikai pārbauda darbības turpināšanas pieņēmuma izmantošanas atbilstību un 
būtisku nepilnību esību šajā saistībā. Tomēr pašu pieņēmumu izmanto revidētās struktūras 
vadība. Revidenta uzdevums nav novērtēt darbības turpināšanas pieņēmumu kā tādu.

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) novērtēta struktūras vai konsolidēto 
finanšu pārskatu gadījumā —
mātesuzņēmuma iekšējā kvalitātes 
sistēma, tostarp ievērojamas iekšējās 
kontroles nepilnības, kas atklātas 
obligātās revīzijas laikā, kā arī 
grāmatvedības un pārskatu iesniegšanas 
sistēma;

svītrots
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Or. en

Pamatojums
Revīzijas komiteja būtu jāinformē par jebkādām iekšējās kontroles sistēmas nepilnībām. Šādu 
nepilnību pilnīgs novērtējums būtiski palielinātu revīzijas izmaksas un slogu. Turklāt trešām 
personām nav būtiska nekāda informācija par šādām nepilnībām, ciktāl šīs nepilnības 
nozīmējušas, ka ir pieņemts atzinums ar piezīmēm.

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) apstiprināts, ka revīzijas atzinums ir 
saskaņots ar 23. pantā minēto papildu 
ziņojumu revīzijas komitejai;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tas būtu jāattiecina tikai uz informācijas apmaiņu starp revīzijas komiteju un revidentu. Tā 
kā sabiedrībai nav piekļuves papildu ziņojumam, jebkādām atsaucēm uz to ir maza pievienotā 
vērtība, un tās varētu radīt pārpratumus, piemēram, gadījumos, kad starp abiem ziņojumiem 
patiešām ir atšķirības.

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

q) apstiprināts, ka netika sniegti 10. panta 
3. punktā minētie ar revīziju nesaistītie 
pakalpojumi un pilnvarotais(-ie) 
revidents(-i) vai revīzijas uzņēmums(-i), 
veicot revīziju, bijis/bijuši pilnībā 
neatkarīgi. Revīzijas uzņēmumam veicot 
obligāto revīziju, ziņojumā identificē visus 
revīzijas komandas locekļus un apstiprina, 
ka visi tās locekļi bijuši pilnībā neatkarīgi 
un tiem nav tiešu vai netieu intereu
revidētajā struktūrā;

q) apstiprināts, ka pilnvarotais(-ie) 
revidents(-i) vai revīzijas uzņēmums(-i), 
veicot revīziju, bijis/bijuši pilnībā 
neatkarīgi. Revīzijas uzņēmumam veicot 
obligāto revīziju, ziņojumā identificē visus 
revīzijas komandas locekļus un apstiprina, 
ka visi tās locekļi bijuši pilnībā neatkarīgi 
un tiem nav tiešu vai netiešu interešu
revidētajā struktūrā;

Or. en
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Pamatojums

Sabiedrībai būtiski ir tas, lai revidents būtu revīziju veicis pilnīgi neatkarīgi, kas ir jānovērtē 
revīzijas komitejai. Korporatīvās vadības noteikumi paredz, ka revīzijas komiteja pārbauda 
revidenta neatkarību. Turklāt ir ierosināts aizliegt ar revīziju nesaistīto pakalpojumu 
ierobežoto sarakstu.

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – r apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

r) norādīti ar revīziju nesaistītie
pakalpojumi, kas minēti 10. panta 
3. punkta b) apakšpunkta i) un ii) daļā,
kurus revīzijas komiteja pilnvarotajam 
revidentam vai revīzijas uzņēmumam 
atļāvusi sniegt revidējamajai struktūrai;

r) norādīti ar revīziju saistītie un citi 
kvalitātes nodrošināšanas pakalpojumi, 
kurus revīzijas komiteja pilnvarotajam 
revidentam vai revīzijas uzņēmumam 
atļāvusi sniegt revidējamajai struktūrai;

Or. en

Pamatojums

Tā kā visiem ar revīziju saistītiem un citiem kvalitātes nodrošināšanas pakalpojumiem 
vajadzētu paredzēt revīzijas komitejas apstiprinājumu un tā kā ar revīziju nesaistītie 
pakalpojumi ir aizliegti, šeit būtu jāmin tikai ar revīziju saistīti un citi kvalitātes 
nodrošināšanas pakalpojumi.

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – s apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(s) norādīti ar revīziju nesaistītie 
pakalpojumi, kas minēti 10. panta 
3. punkta b) apakšpunkta iii) un iv) daļā, 
kurus kompetentā iestāde, kas minēta 
35. panta 1. punktā, pilnvarotajam 
revidentam vai revīzijas uzņēmumam 
atļāvusi sniegt revidējamajai struktūrai;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Neaktuāls apakšpunkts, jo saskaņā ar iepriekšējo apakšpunktu ir jāmin visi ar revīziju 
saistītie un citi kvalitātes nodrošināšanas pakalpojumi.

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Revīzijas ziņojumam nevajadzētu būt 
garākam par 4 lappusēm vai 10 000 rakstu 
zīmēm (bez atstarpēm). Tajā neietver 
nekādas atsauces uz 23. pantā minēto 
papildu ziņojumu revīzijas komitejai.

Or. en

Pamatojums

Ziņojuma apjomam būtu jāatbilst struktūras un revīzijas sarežģītībai, par ko labāk var izlemt 
revidents.

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnvarotais(-ie) revidents(-i) vai revīzijas 
uzņēmums(-i), kas veic obligāto revīziju 
sabiedriskas nozīmes struktūrās, iesniedz 
revidētās struktūras revīzijas komitejai 
papildu ziņojumu.

Pilnvarotais(-ie) revidents(-i) vai revīzijas 
uzņēmums(-i), kas veic obligāto revīziju 
sabiedriskas nozīmes struktūrās, iesniedz 
revidētās struktūras revīzijas komitejai un 
pārvaldības, administratīvajai un 
uzraudzības struktūrai papildu ziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Divlīmeņu sistēmās, kam ir uzraudzības struktūra, sākotnējais noteikums varētu samazināt 
uzraudzības struktūrai sniegto informāciju salīdzinājumā ar pašreizējo praksi.
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Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas komiteja vai vienība, kas veic 
līdzvērtīgas funkcijas, var pārsūtīt papildu 
ziņojumu revidētās struktūras 
pārvaldības, administratīvajai vai 
uzraudzības struktūrai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lieka daļa, ja papildu ziņojumu automātiski nosūta pārvaldības, administratīvajai vai 
uzraudzības struktūrai.

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tā kā papildu ziņojums ir pirmām kārtām paredzēts administratīvajai vai uzraudzības 
struktūrai, lēmumu par to, vai to publicēt vai ne, nevajadzētu atstāt vadības ziņā.

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) uzdevumu sadales apraksts starp 
pilnvaroto(-ajiem) revidentu(-iem) un/vai 
revīzijas uzņēmumu(-iem);

e) uzdevumu sadales apraksts starp 
pilnvaroto(-ajiem) revidentu(-iem) un/vai 
revīzijas uzņēmumu(-iem), ietverot 
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revīzijas darbības jomas un laika 
aprakstu, kā arī veiktās obligātās revīzijas 
būtiskus konstatējumus, tostarp būtiskas 
nepilnības revidētās struktūras iekšējā 
kontroles sistēmā; jautājums par 
būtiskiem sarežģījumiem revīzijas laikā
un citiem jautājumiem, kas izriet no 
obligātās revīzijas un kas saskaņā ar 
pilnvarotā revidenta vai revīzijas 
uzņēmuma profesionālo vērtējumu ir 
būtiski saistībā ar finanšu pārskatu 
sagatavošanas procesa pārraudzību;

Or. en

Pamatojums

Vienkārša uzdevumu sadale starp revidentiem nav pietiekama, un revīzijas komitejai būtu 
jāsaņem papildu informācija par pievienotajiem elementiem.

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) norādīti un paskaidroti spriedumi par 
būtiskām neskaidrībām, kas var radīt 
šaubas par struktūras spēju turpināt savu 
darbību;

f) norādes un paskaidrojumi, kā 
obligātajā revīzijā konstatētie notikumi 
vai apstākļi var radīt būtiskas šaubas par 
revidētās struktūras spēju turpināt savu 
darbību un vai tie izraisa būtiskas 
neskaidrības;

Or. en

Pamatojums

Revīzijas komitejai ir svarīgi zināt, kā konkrēti notikumi un apstākļi var radīt šaubas, nevis kā 
revidents ir nonācis pie šāda sprieduma.

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – fa apakšpunkta (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) paskaidrotas jebkādas izmaiņas 
neatkarīgās un atbilstības pārbaudes 
rezultātos salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu, arī tad, ja iepriekšējā gadā obligāto 
revīziju veicis cits(-i) pilnvarotais(-ie) 
revidents(-i) vai revīzijas uzņēmums(-i);

Or. en

Pamatojums

Tas tika izņemts no revīzijas ziņojuma, jo šāda tehniska informācija būtu jāsniedz revīzijas 
komitejai.

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) aprakstīts būtiskuma līmenis, kāds 
piemērots, veicot obligāto revīziju;

Or. en

Pamatojums

Šis punkts tika izņemts no revīzijas ziņojuma, jo šāda informācija drīzāk ir svarīga revīzijas 
komitejai.

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – fc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fc) norādītas galvenās gada pārskatu vai 
konsolidēto finanšu pārskatu jomas, 
kurās iespējams būtiskas nepatiesas 
informācijas risks, tostarp būtiskas 
grāmatvedības aplēses vai mērījumu 
nenoteiktības jomas;
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Or. en

Pamatojums

Šis punkts tika izņemts no revīzijas ziņojuma.

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) sīki paskaidrots, vai grāmatvedība, 
pārskatu sniegšana, visi revidētie 
dokumenti, gada pārskati vai konsolidētie
finanšu pārskati un iespējami citi pārskati 
ir atbilstoši;

g) sīki aprakstītas grāmatvedības, pārskatu 
sniegšanas, gada vai konsolidēto finanšu 
pārskatu un citu pārskatu būtiskās kļūdas 
un izlaidumi;

Or. en

Pamatojums

Revīzijas komitejai sniegtās informācijas apjomam jābūt pārvaldāmam, tādēļ šai informācijai 
būtu jākoncentrējas uz būtiskiem jautājumiem, nevis jāsniedz pārmērīgi sīki dati, kas var 
novērst uzmanību no svarīgākajiem aspektiem.

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) aprakstīta izmantotā metodoloģija un 
tas, cik liela bilances daļa ir tikusi tieši 
pārbaudīta un cik liela tās daļa ir 
novērtēta, balstoties uz sistēmas un 
atbilstības pārbaudi;

Or. en

Pamatojums

Šī informācija būtu jāsniedz revīzijas komitejai, tādēļ to svītroja no revīzijas ziņojuma.
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Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) novērtēta struktūras vai konsolidēto 
finanšu pārskatu gadījumā —
mātesuzņēmuma iekšējā kvalitātes 
sistēma, tostarp ievērojamas iekšējās 
kontroles nepilnības, kas atklātas 
obligātās revīzijas laikā, kā arī 
grāmatvedības un pārskatu iesniegšanas 
sistēma;

Or. en

Pamatojums

Informācija, kas būtu jāsniedz revīzijas komitejai un kas ir svītrota no revīzijas ziņojuma 
panta.

Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) norādīti un sīki paskaidroti visi 
neatbilstības gadījumi, tostarp mazāk 
būtiski gadījumi, ja tiek uzskatīts, ka 
revīzijas komitejai ir svarīgi tos zināt, lai 
pildītu savus uzdevumus;

h) norādīti un paskaidroti neatbilstības 
gadījumi, tostarp mazāk būtiski gadījumi, 
kas konstatēti obligātajā revīzijā, ja tiek 
uzskatīts, ka revīzijas komitejai ir svarīgi 
tos zināt, lai pildītu savu uzdevumu;

Or. en

Pamatojums

Revīzijas komiteju nevajadzētu pārslogot ar informāciju par nebūtiskiem neatbilstības 
gadījumiem, lai tā varētu koncentrēt uzmanību uz svarīgākajiem aspektiem.

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – i apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) piemēroto novērtēšanas metou
novērtējums dažādiem gada pārskatu vai 
konsolidēto finanšu pārskatu punktiem, 
tostarp jebkādu tajās veikto izmaiņu 
ietekme;

i) revidētās struktūras grāmatvedības 
principu būtisku kvalitātes aspektu 
novērtējums, tostarp grāmatvedības 
politika, grāmatvedības aplēses, 
novērtējumi un finanšu pārskatu 
atklāšana, kā arī jebkādu tajās veikto 
izmaiņu būtiskā ietekme;

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai sniegtu vienkāršus spriedumus par novērtēšanas metodēm, vajadzētu sniegt 
sīkāku informāciju par kvalitātes aspektiem. Turklāt revidentam būtu jāpalīdz revīzijas 
komitejai pārvaldīt informāciju, norādot uz svarīgākajiem aspektiem.

Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) veicot konsolidēto finanšu pārskatu 
obligāto revīziju, norādīti un paskaidroti 
konsolidēšanas principi;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šo informāciju jau sniedz uzņēmuma finanšu pārskatos.

Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Direktīvas 2004/39/EK 
55. pantu, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2006/48/EK 
53. pantu, Direktīvas 2007/64/EK 
15. panta 4. punktu, 

Pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums, kas veic obligāto revīziju 
sabiedriskas nozīmes struktūrā, laicīgi ziņo 
revīzijas komitejai, administratīvajai un 
uzraudzības struktūrai par jebkādu faktu 
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Direktīvas 2009/65/EK 106. pantu, 
Direktīvas 2009/110/EK 3. panta 
1. punktu un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2009/138/EK 
72. pantu35, pilnvarotajam revidentam vai 
revīzijas uzņēmumam, kas veic obligāto 
revīziju sabiedriskas nozīmes struktūrā, ir 
pienākums laicīgi ziņot kompetentajām 
iestādēm, kas uzrauga sabiedriskas 
nozīmes struktūras, jebkādu faktu vai 
lēmumu attiecībā uz konkrēto sabiedriskas 
nozīmes struktūru, ko tas ir atklājis, veicot 
obligāto revīziju, un kā rezultātā ir noticis
jebkurš no šādiem gadījumiem:

vai lēmumu attiecībā uz konkrēto 
sabiedriskas nozīmes struktūru, ko tas ir 
atklājis, veicot obligāto revīziju. Ziņojumā 
ietver jebkuru no šiem gadījumiem:

Or. en

Pamatojums

Būtībā piemērotāk ir izmantot revidētās struktūras pārvaldības personu starpniecību. 
Pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma tieša un nekoordinēta saziņa ar uzraudzības 
struktūru var novest pie gadījumu paziņojumu pārklāšanās un pārpratumiem.

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atteikanās apstiprināt finanšu 
pārskatus vai izteikt iebildumus.

c) atteikšanās izdot revīzijas ziņojumu vai 
negatīva revīzijas atzinuma vai revīzijas 
atzinuma ar piezīmēm izdošana.

Or. en

Pamatojums

Prasības paskaidrojums.

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnvarotajam revidentam vai revīzijas Pilnvarotajam revidentam vai revīzijas 
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uzņēmumam ir pienākums arī ziņot par 
jebkādiem faktiem un lēmumiem, ko tas 
atklāj, veicot obligāto revīziju uzņēmumā, 
kas ir ciei saistīts ar sabiedriskas nozīmes 
struktūru, kurai tas arī veic obligāto 
revīziju.

uzņēmumam ir pienākums arī ziņot par 
jebkādiem faktiem un lēmumiem saskaņā 
ar 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktu, ko 
tas atklāj, veicot obligāto revīziju 
uzņēmumā, ko kontrolē sabiedriskas 
nozīmes struktūra, kurai tas arī veic 
obligāto revīziju.

Revīzijas komiteja, administratīvā un 
uzraudzības struktūra īstenos vajadzīgos 
pasākumus, lai nekavējoties informētu 
kompetentās iestādes, kas uzrauga 
sabiedriskas nozīmes struktūras, par šiem 
paziņotajiem faktiem un lēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Pievienotais formulējums nosaka prasību par revidētās struktūras vadību atbildīgajām 
personām censties nekavējoties ziņot par lēmumiem un faktiem savai uzraudzības iestādei.

Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums labā ticībā 2. punktā minētā 
dialoga gaitā atklāj kompetentajām 
iestādēm jebkuru 1. punktā minēto faktu
vai lēmumu, tas nepārkāpj informācijas 
atklāšanas ierobežojumu, kas noteikts 
līgumā vai tiesību aktos, un tiem nav 
jāuzņemas atbildība.

3. Ja pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums labā ticībā 2. punktā minētā 
dialoga gaitā atklāj kompetentajām 
iestādēm jebkuru faktu, tas nepārkāpj 
informācijas atklāšanas ierobežojumu, kas 
noteikts līgumā vai tiesību aktos, un tiem 
nav jāuzņemas atbildība.

Or. en

Pamatojums

Tas atspoguļo mainīto pieeju ziņojumos, ko sniedz visu sabiedriskas nozīmes struktūru 
uzraudzības iestādēm. Spēkā paliek īpašā pieeja attiecībā uz kredītapdrošināšanas un 
apdrošināšanas uzņēmumu pilnvarotajiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada finanu pārskatā un gada ienākumu 
pārskatā uzrādīts kopējais apgrozījums ar 
iedalījumu maksās, kas iekasētas par gada 
pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu 
obligāto revīziju no sabiedriskas nozīmes 
struktūrām un struktūrām, kas pieder pie 
uzņēmumu grupas, kuras mātesuzņēmums 
ir sabiedriskas nozīmes struktūra, maksās 
par gada pārskatu un konsolidēto finanšu 
pārskatu obligāto revīziju no citām 
struktūrām un maksās, kas saņemtas par 
citiem 10. panta 2. punktā minētajiem ar 
finanšu revīziju saistītiem pakalpojumiem.

Gada finanšu pārskatā un gada ienākumu 
pārskatā uzrādīts kopējais apgrozījums ar 
iedalījumu maksās, kas iekasētas par gada 
pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu 
obligāto revīziju no sabiedriskas nozīmes 
struktūrām un struktūrām, kas pieder pie 
uzņēmumu grupas, kuras mātesuzņēmums 
ir sabiedriskas nozīmes struktūra, maksās 
par gada pārskatu un konsolidēto finanšu 
pārskatu obligāto revīziju no citām 
struktūrām un maksās, kas saņemtas par 
citiem 10. pantā minētajiem ar revīziju 
saistītiem un citiem kvalitātes 
nodrošināšanas pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas, kas izriet no 10. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas komitejas locekļi iesaistās 
prasmju pilnveidošanas programmās, lai 
nodrošinātu, ka viņiem ir atbilstīga 
līmeņa tehniskās zināšanas, lai īstenotu 
savus uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja jāatjauno revīzijas saistības saskaņā ar 
33. panta 1. punkta otro daļu, revīzijas 
komiteja, sagatavojot savu ieteikumu, ņem 
vērā jebkādus konstatējumus un 
secinājumus par 40. panta 6. punktā 
minēto ieteikto pilnvaroto revidentu vai 
revīzijas uzņēmumu, ko kompetentā 
iestāde publicējusi saskaņā ar 44. panta 
d) apakpunktu.

Ja jāatjauno revīzijas saistības saskaņā ar 
33. panta 1. punkta otro daļu, revīzijas 
komiteja savu ieteikumu pamato uz 
pilnvarotā revidenta vai revīzijas 
uzņēmuma veiktās revīzijas vispusīgu 
novērtējumu pēc trīs secīgu gadu 
laikposma. Regulas 35. panta 2. punktā 
minētā kompetentā iestāde var pielāgot 
laiku saskaņā ar valstī noteikto iecelšanas 
laikposmu.

Or. en

Pamatojums

Pēc trīs gadu laikposma revīzijas komitejai būtu jānovērtē revīzijas kvalitāte. Laiku var 
pielāgot, jo Eiropā piemēro atšķirīgus iecelšanas laikposmus. Revidenta vai revīzijas 
uzņēmuma kvalitātes obligāta atkārtota pārbaude — saistībā ar ziņojumu sniegšanu 
akcionāru sapulcē un ziņojumu sniegšanu kompetentajai iestādei, kā arī saistībā ar 
kompetentās iestādes tiesībām noraidīt izvēli — uzlabos lēmumu pieņemšanas procesa 
pārredzamību.

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas komiteja savā ieteikumā 
apstiprina, ka tās ieteikumu neietekmē 
trešā persona un uz to neattiecas nekādi 
7. punktā minētie līguma noteikumi.

Vispusīgu novērtējumu veic pārredzami 
un sistemātiski, kā arī tajā ņem vērā 
revidenta vai revīzijas uzņēmuma 
profesionālo kompetenci, kas vajadzīga, 
lai veiktu obligāto revīziju saskaņā ar 
attiecīgajām ētikas prasībām un 20. pantā 
minētajiem starptautiskajiem revīzijas 
standartiem. Novērtējumā ņem vērā 
jebkādus konstatējumus un secinājumus 
par 40. panta 6. punktā minēto ieteikto 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu, kurus kompetentā iestāde
publicējusi saskaņā ar 44. panta 
d) apakšpunktu.
Revīzijas komiteja savā ieteikumā
apstiprina, ka tās ieteikumu neietekmē 
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trešā persona un uz to neattiecas nekādi 
7. punktā minētie līguma noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Šeit ir izklāstīts revīzijas kvalitātes novērtējuma saturs.

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šā panta 2. punktā minēto revīzijas 
komitejas ieteikumu sagatavo saskaņā ar 
revidētās struktūras izveidotu iepirkuma 
procedūru, ievērojot šādus kritērijus:

Or. en

Pamatojums

Lai būtu iespējama lielāka revīzijas uzņēmumu izvēle, kuri sacenšas par obligātās revīzijas 
veikšanu, un lai pienācīgi pamatotu pilnsapulcē iesniegtos ieteikumus, būtu jāorganizē 
publiskā iepirkuma procedūra.

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) revidētajai struktūrai ir brīva izvēle 
uzaicināt pilnvarotos revidentus vai 
revīzijas uzņēmumus iesniegt pieteikumus 
obligāto revīzijas pakalpojumu sniegšanai 
ar noteikumu, ka ir ievērots 33. panta 
2. punkta nosacījums un vismaz viens no 
uzaicinātajiem revidentiem vai 
uzņēmumiem nav no tiem uzņēmumiem, 
kas ir saņēmis vairāk nekā 15 % no 

a) jebkurš pilnvarotais revidents vai 
revīzijas uzņēmums var brīvi iesniegt 
pieteikumus obligāto revīzijas 
pakalpojumu sniegšanai ar noteikumu, ka 
ir ievērots 33. panta 2. punkta nosacījums;
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kopējām revīzijas maksām no lielajām 
sabiedriskas nozīmes struktūrām 
attiecīgajā dalībvalstī iepriekšējā 
kalendārajā gadā;

Or. en

Pamatojums

Tā kā šai procedūrai būtu jābūt publiskam uzaicinājumam iesniegt piedāvājumus, 
nevajadzētu notikt uzaicināto revidentu iepriekšējai atlasei.

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) revidētā struktūra var brīvi izvēlēties 
metodi, lai sazinātos ar uzaicināto(-ajiem) 
pilnvaroto(-ajiem) revidentu(-iem) vai 
revīzijas uzņēmumu(-iem), un tai nav 
jāpublicē uzaicinājums uz konkursu 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
un/vai valstu vēstnešos vai avīzēs;

b) revidētā struktūra publicē uzaicinājumu
uz konkursu Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī un/vai valstu vēstnešos vai avīzēs;

Or. en

Pamatojums

Lai gan revidētā struktūra vienu reizi drīkst atjaunot revidenta iecelšanu, tai būtu jāorganizē 
iepirkuma procedūra pēc tam, kad ir pagājuši revidenta vai revīzijas uzņēmuma divi 
maksimālie iecelšanas laikposmi. Tas nodrošinās lielāku konkurenci un pārredzamāku izvēles 
procesu.

Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) revidētā struktūra sagatavo konkursa 
dokumentus, ko nosūtīt uzaicinātajam 
pilnvarotajam(-ajiem) revidentam(-iem) 
vai revīzijas uzņēmumam(-iem). Šie 
konkursa dokumenti tiem ļauj saprast 

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

revidētās struktūras uzņēmējdarbību un 
veicamās obligātās revīzijas veidu. 
Konkursa dokumenti ietver pārredzamus 
un nediskriminējošus izvēles kritērijus, ko 
revidētā struktūra izmanto, lai novērtētu 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu pieteikumus;

Or. en

Pamatojums

Revīzijas komitejai būtu jābūt atbildīgai par revidentu izvēles procedūru.

Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) revidētā struktūra pēc brīvas gribas 
izveido izvēles procedūru un procedūras 
gaitā var veikt tiešas apspriedes ar 
ieinteresētajiem pretendentiem;

d) revīzijas komiteja pēc brīvas gribas 
izveido izvēles procedūru un procedūras 
gaitā var veikt tiešas apspriedes ar 
ieinteresētajiem pretendentiem;

Or. en

Pamatojums

Revīzijas komitejai būtu jābūt atbildīgai par revidentu izvēles procedūru.

Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) revidētā struktūra novērtē pilnvaroto 
revidentu vai revīzijas uzņēmumu 
pieteikumus saskaņā ar konkursa 
dokumentos iepriekšnoteiktiem izvēles 
kritērijiem. Revidējamā struktūra 
sagatavo ziņojumu par izvēles procedūras 
secinājumiem, kas jāapstiprina revīzijas 
komitejai. Revidējamā struktūra un 
revīzijas komiteja ņem vērā jebkādu 

f) revīzijas komiteja pārredzami un 
sistemātiski veic pilnvaroto revidentu vai 
revīzijas uzņēmumu pieteikumu vispusīgu 
novērtējumu, ņemot vērā revidenta vai 
revīzijas uzņēmuma profesionālo 
kompetenci, kas vajadzīga, lai veiktu 
obligāto revīziju saskaņā ar attiecīgajām 
ētikas prasībām un 20. pantā minētajiem 
starptautiskajiem revīzijas standartiem.
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40. panta 6. punktā minēto pārbaudes 
ziņojumu par pieteikušos pilnvaroto 
revidentu vai revīzijas uzņēmumu, ko 
saskaņā ar 44. panta d) apakpunktā minēto 
publicējusi kompetentā iestāde;

Revidējamā struktūra un revīzijas komiteja 
ņem vērā jebkādu 40. panta 6. punktā 
minēto pārbaudes ziņojumu par pieteikušos 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu, ko saskaņā ar 44. panta 
d) apakšpunktā minēto publicējusi 
kompetentā iestāde;

Or. en

Pamatojums

Revidenta vai revīzijas uzņēmuma profesionālā kompetence, kas vajadzīga, lai veiktu obligāto 
revīziju saskaņā ar attiecīgajām ētikas prasībām un 20. pantā minētajiem starptautiskajiem 
revīzijas standartiem, būtu jāņem vērā jau iepirkuma procedūras laikā. Visbeidzot, būtu 
skaidri jānorāda, ka tieši revīzijas komiteja ir pilnībā atbildīga par visiem izvēles procedūras 
posmiem.

Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) revidējamā struktūra var pierādīt 
35. pantā minētajai kompetentajai iestādei, 
ka izvēles procedūra tikusi veikta godīgā 
veidā.

g) revīzijas komiteja var pierādīt 35. pantā 
minētajai kompetentajai iestādei, ka izvēles 
procedūra tikusi veikta godīgā veidā.

Or. en

Pamatojums

Revīzijas komitejai būtu jābūt atbildīgai par revidentu izvēles procedūru.

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas komiteja ir atbildīga par šā 
punkta pirmajā daļā minēto izvēles 

svītrots
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procedūru.

Or. en

Pamatojums

Revīzijas komiteja tagad ir tieši minēta visos izvēles procedūras posmos.

Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
32. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Administratīvās vai pārvaldības struktūras 
priekšlikumā revidējamās struktūras 
akcionāru vai locekļu pilnsapulcei par 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu iecelšanu ietver revīzijas 
komitejas ieteikumu. Priekšlikumam 
pilnsapulcei pievieno 32. panta 2. un 
3. punktā minētā vispusīgā novērtējuma 
rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Tas palielina izvēles procesa pārredzamību.

Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
32. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Administratīvā vai uzraudzības struktūra 
iesniedz 35. panta 2. punktā minētajai 
kompetentajai iestādei savu priekšlikuma 
projektu. Šim priekšlikuma projektam, ko
iesniedz 35. panta 2. punktā minētajai 
kompetentajai iestādei, pievieno 32. panta 
2. un 3. punktā minētā vispusīgā 
novērtējuma rezultātus, un kompetentajai 
iestādei ir tiesības noraidīt ieteikumā 
ietverto izvēli. Jebkuru šādu noraidījumu 
pienācīgi pamato.
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Or. en

Pamatojums

Novērtējumam būtu jābūt pieejamam kompetentajai iestādei. Šī informācija un ar to saistītās 
tiesības noraidīt izvēli būtu jānodrošina visām kompetentajām iestādēm, ne tikai finanšu 
nozares kompetentajām iestādēm, lai risinātu iespējamās nepilnības visu sabiedriskas 
nozīmes struktūru obligāto revīziju revidentu iecelšanas procesā.

Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums nostiprina principu par ieinteresēto personu tiesībām reizi gadā izvēlēties 
revidentus, kā arī atbilst vairāku dalībvalstu tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Sabiedriskas nozīmes struktūra var atjaunot 
revīzijas saistību veikšanas laiku tikai 
vienu reizi, ja tā pamatā ir revīzijas 
komitejas priekšlikums un ja to apstiprina 
ikgadējā pilnsapulcē.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nostiprina principu par ieinteresēto personu tiesībām attiecībā uz revidentu izvēli.
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Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksimālais abu saistību periods kopā 
nepārsniedz 6 gadus.

Maksimālais saistību periods kopā 
nepārsniedz 7 gadus.

Or. en

Pamatojums

Ir ierosināts maksimālais saistību periods, kurš kopā nepārsniedz 7 gadus un kuru var 
atjaunot vienu reizi, kā rezultātā obligātās rotācijas laikposms ir 14 gadi, kas atbilst iekšējās 
rotācijas (7 gadi) divkāršam apmēram.

Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā ir pagarināts vispārējais iecelšanas laikposms, papildu pagarinājums nebūtu 
piemērots.

Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, 
izņēmuma gadījumā sabiedriskas nozīmes 
struktūra var lūgt 35. panta 1. punktā 

svītrots
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minētajai kompetentajai iestādei piešķirt 
pagarinājumu, lai vēlreiz ieceltu attiecīgo 
pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu papildu saistību veikšanai. 
Gadījumā, ja ir nozīmēti divi pilnvarotie 
revidenti vai revīzijas uzņēmumi, šis 
trešais saistību periods nedrīkst pārsniegt 
trīs gadus. Gadījumā, ja ir nozīmēts viens 
pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums, šis trešais saistību periods 
nepārsniedz divus gadus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā iecelšanas laikposms ir pagarināts līdz 14 gadiem, papildu pagarinājumam nevajadzētu 
būt nepieciešamam.

Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
33. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Precizē formulējumu saskaņā ar piemērojamiem starptautiskajiem standartiem.
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Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums
33. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja pilnvaroto revidentu vai revīzijas 
uzņēmumu aizstāj ar citu pilnvaroto 
revidentu vai revīzijas uzņēmumu, bijušais 
pilnvarotais revidents vai revīzijas 
uzņēmums ievēro Direktīvas 2006/43/EK 
23. panta 3. punkta prasības.

Or. en

Pamatojums

Regulas 23. panta 3. punkta teksts ir vispusīgāks un ir apliecinājis darbību praksē. Jauno 
revidentu pienākumi attiecībā uz iepriekšējo revidentu darbu jau ir noteikti starptautiskajos 
standartos.

Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
33. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Lai paredzētu saprātīgu laikposmu šīs informācijas sniegšanai un lai atspoguļotu to, ka 
iepriekšējais revidents, iespējams, nav pildījis šo uzdevumu trīs iepriekšējos gadus.

Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes, kas minētas 
35. panta 1. punktā, regulāri uzrauga 
attīstību obligāto revīziju pakalpojumu 
sabiedriskas nozīmes struktūrās tirgū.

Dalībvalstis regulāri uzrauga attīstību 
obligāto revīziju pakalpojumu sabiedriskas 
nozīmes struktūrās tirgū.

Or. en

Pamatojums

Lēmums par to, kura valsts struktūra ir vispiemērotākā, lai uzraudzītu tirgus tendences, būtu 
jāatstāj dalībvalstu ziņā. Piemēram, konkurences iestāžu rīcībā ir vajadzīgās zināšanas un 
spējas, tādēļ šis uzdevums nav noteikti jāattiecina uz kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes novērtē: Dalībvalstis novērtē:

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis var brīvi izlemt, kā īstenot tirgus uzraudzības uzdevumu.

Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz X X 20XX [2 gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] un pēc tam vismaz reizi 

svītrots
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divos gados katra kompetentā iestāde 
sagatavo ziņojumu par šo jautājumu un 
iesniedz to EVTI, EBI un EAAPI.
EVTI, EBI un EAAPI izmanto os 
ziņojumus, lai sagatavotu kopīgu 
ziņojumu par situāciju Savienības līmenī. 
Ziņojumu iesniedz Komisijai, Eiropas 
Centrālajai bankai un Eiropas Sistēmisko 
risku kolēģijai.

Or. en

Pamatojums

Revīzijas uzņēmumi nav sistemātiskas struktūras, kā tas ir finanšu iestāžu gadījumā, tādēļ 
uzmanība būtu galvenokārt jākoncentrē uz aizsardzības plānošanu. Turklāt dalībvalstīs ir tik 
atšķirīga tirgus situācija, ka Savienības līmeņa ziņojumam ir maza pievienotā vērtība.


