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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A crise financeira de 2008 veio lançar dúvidas acerca do bom funcionamento do sistema 
europeu de revisão legal de contas, especialmente no que toca às entidades de interesse 
público. Embora as deficiências no setor bancário se tenham ficado provavelmente a dever à 
falta de uma supervisão adequada e das devidas salvaguardas de caráter regulamentar, 
fizeram-se ouvir apelos no sentido de uma melhoria do sistema de revisão legal de contas, por 
forma a reforçar a proteção dos investidores nas demonstrações financeiras publicadas pelas 
empresas. Poderíamos eventualmente discutir se, e em que medida, uma maior proficiência 
das regras de revisão de contas poderia ter evitado a crise. No entanto, um processo de revisão 
de contas mais sólido e um mercado de auditoria mais dinâmico constituem uma mais-valia. 
Neste sentido, o relator saúda a proposta da Comissão.

O presente projeto de parecer centra-se numa melhor qualidade da auditoria, na independência 
do revisor de contas e na proteção do investidor. Há que sublinhar, em particular, a relação 
entre o revisor de contas da entidade auditada e um comité de auditoria reforçado, que 
representa os investidores.  Embora não seja intenção do relator discutir se o regulamento 
deveria ou não ser integrado na diretiva existente, não queria deixar de sublinhar a 
interligação com a governação das sociedades, que poderia garantir uma abordagem mais 
flexível, deixando aos Estados-Membros margem para adaptação das disposições aos 
respetivos quadros nacionais.

A análise revela que o mercado de auditoria se encontra muito concentrado, ao ponto de, em 
alguns Estados-Membros, a escolha ser extremamente reduzida, devido ao facto de o mercado 
estar dominado por uma ou duas grandes sociedades de revisores oficiais de contas. O relator 
duvida que a proposta da Comissão seja realmente capaz de alterar a atual situação do 
mercado e desmantelar os oligopólios existentes. Esse objetivo só poderia ser atingido com 
intervenções drásticas no mercado, embora a adequabilidade de tais medidas seja 
questionável. Além disso, algumas das medidas propostas poderiam, na realidade, conduzir a 
uma maior concentração do mercado, pelo que deverão ser cuidadosamente ponderadas.

O relator está de acordo com medidas para melhoria da qualidade das auditorias e reforço da 
independência dos auditores. Recorda, no entanto, que qualquer medida desse tipo tem de ser 
adequada ao objetivo que se pretende atingir. Por conseguinte, o relator propõe que as 
intervenções de maior alcance incluídas na proposta, nomeadamente uma limitação dos 
serviços financeiros relacionados com a auditoria e o conceito de rotação externa obrigatória, 
sejam reconsideradas ou, pelo menos, ajustadas. Embora a última destas medidas tenha 
algumas virtudes, como, por exemplo, o aumento da independência do revisor de contas, ela 
implica também, na forma proposta, um risco de ainda maior concentração do mercado, com 
redução da escolha entre sociedades de revisores de contas e uma auditoria de menor 
qualidade nos primeiros anos subsequentes à rotação. O relator propõe, por conseguinte, que 
seja prolongado o prazo máximo das marcações de auditoria.

O relator propõe um reforço substancial da posição do comité de auditoria. Em primeiro 
lugar, deve ser aberto, de sete em sete anos, um processo de concurso público para seleção de 
revisores de contas, o que irá permitir a todos os revisores de contas e sociedades de revisores 
de contas interessados oferecerem os seus serviços, tornando o processo mais transparente e 
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facultando ao comité de auditoria um leque mais vasto de escolhas e a possibilidade de 
selecionar a firma mais qualificada. Ao longo de todo o processo de seleção do revisor de 
contas, o comité de auditoria deve representar a entidade auditada e conduzir as negociações. 
Além disso, a posição dos investidores deve ser reforçada, submetendo, por exemplo, todos os 
processos relacionados com a auditoria à aprovação prévia do comité de auditoria, o que irá 
reduzir as ameaças à independência dos revisores.

O relator saúda explicitamente a apresentação de um relatório adicional ao comité de auditoria 
e ao órgão de fiscalização, uma vez que aumenta a informação fornecida e constitui o melhor 
local para a abordagem de temas fundamentais, tais como a aplicação do princípio da 
continuidade, debilidades nos sistemas de controlo interno e casos de incumprimento. Nesse 
relatório, deve ser minuciosamente considerada a qualidade da demonstração financeira da 
direção. O relator propõe, por conseguinte, a passagem de vários pontos do relatório de 
auditoria pública para o relatório adicional, pois é do interesse dos investidores fornecerem 
mais informação aos órgãos que os representam e terem acesso aos dados necessários acerca 
da entidade, em vez de divulgar essa informação ao público, que desconhece a entidade.

À primeira vista, poder-se-ia considerar a limitação dos serviços prestados à entidade auditada 
para além da mera revisão legal de contas, pois a independência do revisor de contas poder-
se-ia ver ameaçada, se os honorários adicionais fossem desproporcionados em comparação 
com os honorários de auditoria. Contudo, alguns dos referidos serviços estão intimamente 
relacionados com o trabalho de revisão de contas e podem ser prestados com maior eficiência 
ou, em certos casos, exclusivamente pelo revisor de contas. Seria, portanto, desadequado fixar 
um limite arbitrário em relação aos honorários de auditoria, sem possibilidade de ajustamento 
a cada situação concreta ou à complexidade da entidade. O relator propõe, em vez disso, a 
proibição da prestação de serviços distintos da auditoria e a submissão dos serviços 
relacionados com a auditoria e outros serviços de atestação expressamente mencionados à 
aprovação prévia do comité de auditoria. Além disso, o próprio revisor de contas deve evitar 
quaisquer ameaças à sua independência e adotar as salvaguardas adequadas. A fim de permitir 
a introdução de novos serviços no futuro, tanto a lista de serviços proibidos como a de 
serviços permitidos devem ser passíveis de alteração.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Uma organização interna adequada dos 
revisores oficiais de contas e das 
sociedades de revisores oficiais de contas 

(8) Uma organização interna adequada dos 
revisores oficiais de contas e das 
sociedades de revisores oficiais de contas 
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contribuirá para prevenir eventuais 
ameaças à sua independência. Assim, os 
proprietários ou acionistas de uma 
sociedade de revisores oficiais de contas, 
bem como as pessoas que a gerem, não 
devem intervir na realização de uma 
revisão legal de contas de uma forma que 
comprometa a independência e a 
objetividade do revisor oficial de contas 
que realiza a revisão legal de contas por 
conta da sociedade de revisores oficiais de 
contas. Além disso, os revisores oficiais de 
contas e as sociedades de revisores oficiais 
de contas devem adotar políticas e 
procedimentos adequados a nível interno 
relativamente aos seus empregados e a 
outras pessoas envolvidas na atividade de 
revisão legal de contas no âmbito das suas 
organizações a fim de garantir o 
cumprimento das suas obrigações legais. 
Tais políticas e procedimentos devem 
procurar, em especial, prevenir e combater 
quaisquer ameaças à independência e 
garantir a qualidade, integridade e rigor da 
revisão legal de contas. Devem ser ainda 
proporcionados tendo em conta a escala e a 
complexidade da atividade do revisor 
oficial de contas ou da sociedade de 
revisores oficiais de contas.

contribuirá para prevenir eventuais 
ameaças à sua independência. Assim, os 
proprietários ou acionistas de uma 
sociedade de revisores oficiais de contas, 
bem como as pessoas que a gerem, não 
devem intervir na realização de uma 
revisão legal de contas de uma forma que 
comprometa a independência e a 
objetividade do revisor oficial de contas 
que realiza a revisão legal de contas por 
conta da sociedade de revisores oficiais de 
contas. Além disso, os revisores oficiais de 
contas e as sociedades de revisores oficiais 
de contas devem adotar políticas e 
procedimentos adequados a nível interno 
relativamente aos seus empregados e a 
outras pessoas envolvidas na atividade de 
revisão legal de contas no âmbito das suas 
organizações a fim de garantir o 
cumprimento das suas obrigações legais. 
Tais políticas e procedimentos devem 
procurar, em especial, prevenir e combater 
quaisquer ameaças à independência e 
garantir a qualidade, integridade e rigor da 
revisão legal de contas. Devem ainda ser 
proporcionados tendo em conta a escala e a 
complexidade da atividade do revisor 
oficial de contas ou da sociedade de 
revisores oficiais de contas e das entidades 
auditadas.

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A prestação às entidades auditadas de 
outros serviços, distintos da revisão legal 
de contas, por revisores oficiais de contas, 
sociedades de revisores oficiais de contas 
ou membros das suas redes pode 
comprometer a sua independência. Por 
conseguinte, é conveniente exigir ao 

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

de salvaguardas para reduzir as ameaças 
à independência e exigir a submissão da 
prestação de quaisquer serviços dessa 
natureza à aprovação prévia do comité de 
auditoria da entidade auditada, bem como 
proibir a prestação de serviços distintos da 
revisão legal de contas. A prestação de 
serviços distintos da auditoria por uma 
sociedade de revisores oficiais de contas a 
uma empresa impediria que a dita 
sociedade realizasse a revisão legal das 
contas dessa empresa, o que reduziria o 
número de sociedades de revisores oficiais 
de contas disponíveis para prestar serviços 
de revisão legal de contas, nomeadamente 
a grandes entidades de interesse público, 
cujo mercado está concentrado. 
Consequentemente, para assegurar que um 
número mínimo de sociedades de revisores 
oficiais de contas pode prestar tais serviços 
a essas entidades, é conveniente exigir que 
as sociedades de revisores oficiais de 
contas com uma dimensão significativa 
concentrem a sua atividade profissional na 
revisão legal de contas e que não sejam 
autorizadas a prestar outros serviços que 
não estejam ligados a essa função, tais 
como serviços de consultoria ou de 
aconselhamento.

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A revisão legal de contas tem como 
resultado uma opinião sobre a veracidade e 
adequação das demonstrações financeiras 
das entidades auditadas. Contudo, as partes 
interessadas podem não ter conhecimento 
das limitações de uma auditoria 
(materialidade, técnicas de amostragem, 
papel do auditor na deteção de fraudes e 

(15) A revisão legal de contas tem como 
resultado uma opinião sobre a veracidade e 
adequação das demonstrações financeiras 
das entidades auditadas. Contudo, as partes 
interessadas podem não ter conhecimento 
das limitações de uma auditoria 
(materialidade, técnicas de amostragem, 
papel do auditor na deteção de fraudes e 
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responsabilidades dos gestores), o que 
pode originar um desfasamento entre as 
expectativas e a realidade. Para reduzir 
esse desfasamento, é importante esclarecer 
melhor qual é o âmbito da revisão legal de 
contas.

responsabilidades dos gestores), o que 
pode originar um desfasamento entre as 
expectativas e a realidade. Para reduzir 
esse desfasamento, é importante esclarecer 
melhor qual é o âmbito da revisão legal de 
contas, sem desviar a atenção das partes 
interessadas do conteúdo efetivo do 
parecer de auditoria.

Or. en

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Embora a responsabilidade principal 
pela prestação de informações financeiras 
deva caber à direção das entidades 
auditadas, os auditores desempenham um 
papel importante ao questionarem a dita 
direção na perspetiva do utilizador. Para 
melhorar a qualidade da auditoria, é, por 
conseguinte, importante reforçar o 
ceticismo profissional exercido por esses 
auditores e revisores em relação à entidade 
auditada. Os auditores devem reconhecer a 
possibilidade de existirem distorções 
materiais devidas a fraude ou erro, 
independentemente da experiência que 
possam ter tido no passado quanto à 
honestidade e integridade da direção da 
entidade auditada. Assegurar a qualidade 
da auditoria deve ser o critério principal na 
organização do trabalho de auditoria e na 
afetação dos recursos necessários às 
diversas funções. A integridade do revisor 
oficial de contas, da sociedade de revisores 
oficiais de contas e do seu pessoal é 
essencial para assegurar a confiança do 
público nas revisões legais das contas e nos 
mercados financeiros. Por conseguinte, 
qualquer incidente que possa ter 
consequências graves para a integridade 
das atividades de revisão legal de contas 

(16) Embora a responsabilidade principal 
pela prestação de informações financeiras 
caiba à direção das entidades auditadas, os 
auditores desempenham um papel 
importante ao questionarem a dita direção 
na perspetiva do utilizador. Para melhorar a 
qualidade da auditoria, é, por conseguinte, 
importante reforçar o ceticismo 
profissional exercido por esses auditores e 
revisores em relação à entidade auditada. 
Os auditores devem reconhecer a 
possibilidade de existirem distorções 
materiais devidas a fraude ou erro, 
independentemente da experiência que 
possam ter tido no passado quanto à 
honestidade e integridade da direção da 
entidade auditada. Assegurar a qualidade 
da auditoria deve ser o critério principal na 
organização do trabalho de auditoria e na 
afetação dos recursos necessários às 
diversas funções. A integridade do revisor 
oficial de contas, da sociedade de revisores 
oficiais de contas e do seu pessoal é 
essencial para assegurar a confiança do 
público nas revisões legais das contas e nos 
mercados financeiros. Por conseguinte, 
qualquer incidente que possa ter 
consequências graves para a integridade 
das atividades de revisão legal de contas 
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deve ser adequadamente gerido. O revisor 
oficial de contas ou a sociedade de 
revisores oficiais de contas devem 
documentar convenientemente os trabalhos 
de auditoria.

deve ser adequadamente gerido. O revisor 
oficial de contas ou a sociedade de 
revisores oficiais de contas devem 
documentar convenientemente os trabalhos 
de auditoria.

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

(19) Os resultados da revisão legal de 
contas devem ser apresentados às partes 
interessadas no relatório de auditoria. Para 
aumentar a confiança dessas partes 
interessadas nas demonstrações financeiras 
da entidade auditada, é particularmente 
importante que o relatório de auditoria seja 
solidamente fundamentado e motivado, e o 
seu conteúdo alargado de modo a incluir 
informações adicionais específicas da 
auditoria realizada. O relatório de auditoria 
deve incluir, nomeadamente, informações 
sobre a metodologia utilizada, sobre 
questões abordadas nas demonstrações 
financeiras que sejam fundamentais para 
a compreensão dos utilizadores, se a 
revisão legal das contas se destinava a 
detetar fraudes e, caso tenha sido emitido 
um parecer com reservas ou adverso, ou 
tenha sido declarada a impossibilidade de 
emitir um parecer sobre as contas, as 
razões dessa decisão.

Or. en
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Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os comités de auditoria, ou os órgãos 
que desempenhem funções equivalentes na 
entidade auditada, contribuem 
decisivamente para uma revisão legal de 
contas de elevada qualidade. É 
particularmente importante reforçar a sua 
independência e competência técnica 
exigindo que a maioria dos seus membros 
seja independente e que pelo menos um 
dos membros possua competências no 
domínio da auditoria e outro nos domínios 
da auditoria e/ou da contabilidade. A 
Recomendação da Comissão, de 15 de 
fevereiro de 2005, relativa ao papel dos 
administradores não executivos ou 
membros do conselho de fiscalização de 
sociedades cotadas e aos comités do 
conselho de administração ou de 
fiscalização define como deverão ser 
constituídos e como deverão funcionar os 
comités de auditoria. Atendendo, todavia, à 
dimensão dos conselhos de administração 
das empresas com reduzida capitalização 
em bolsa e das pequenas e médias 
entidades de interesse público, seria 
apropriado que, no caso dessas entidades, 
as funções atribuídas ao comité de 
auditoria ou a um órgão que desempenhe 
funções equivalentes numa entidade 
auditada pudessem ser desempenhadas 
pelo órgão de administração ou 
fiscalização no seu conjunto. As entidades 
de interesse público que sejam OICVM ou 
fundos de investimento alternativos 
também devem ser dispensadas da 
obrigação de ter um comité de auditoria. 
Esta dispensa tem em conta que, quando 
esses fundos funcionam apenas para 
agrupar ativos, o recurso a comités de 
auditoria nem sempre é adequado. Os 
OICVM e os fundos de investimento 
alternativos, bem como as sociedades que 

(23) Os comités de auditoria, ou os órgãos 
que desempenhem funções equivalentes na 
entidade auditada, contribuem 
decisivamente para uma revisão legal de 
contas de elevada qualidade. É 
particularmente importante reforçar a sua 
independência e competência técnica 
exigindo que a maioria dos seus membros 
seja independente e que pelo menos um 
dos membros possua competências no 
domínio da auditoria e outro nos domínios 
da auditoria e/ou da contabilidade. Os 
membros do comité de auditoria devem 
participar em programas de 
desenvolvimento de competências, a fim 
de assegurar um nível de conhecimentos 
técnicos adequado ao exercício das suas 
funções. A Recomendação da Comissão, 
de 15 de fevereiro de 2005, relativa ao 
papel dos administradores não executivos 
ou membros do conselho de fiscalização de 
sociedades cotadas e aos comités do 
conselho de administração ou de 
fiscalização define como deverão ser 
constituídos e como deverão funcionar os 
comités de auditoria. Atendendo, todavia, à 
dimensão dos conselhos de administração 
das empresas com reduzida capitalização 
em bolsa e das pequenas e médias 
entidades de interesse público, seria 
apropriado que, no caso dessas entidades, 
as funções atribuídas ao comité de 
auditoria ou a um órgão que desempenhe 
funções equivalentes numa entidade 
auditada pudessem ser desempenhadas 
pelo órgão de administração ou 
fiscalização no seu conjunto. As entidades 
de interesse público que sejam OICVM ou 
fundos de investimento alternativos 
também devem ser dispensadas da 
obrigação de ter um comité de auditoria. 
Esta dispensa tem em conta que, quando
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os gerem, operam num ambiente 
estritamente regulamentado e estão sujeitos 
a mecanismos de governação específicos, 
como o controlo exercido pelos respetivos 
depositários.

esses fundos funcionam apenas para 
agrupar ativos, o recurso a comités de 
auditoria nem sempre é adequado. Os 
OICVM e os fundos de investimento 
alternativos, bem como as sociedades que 
os gerem, operam num ambiente 
estritamente regulamentado e estão sujeitos 
a mecanismos de governação específicos, 
como o controlo exercido pelos respetivos 
depositários.

Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A designação por uma entidade de 
interesse público de mais do que um 
revisor oficial de contas ou sociedade de 
revisores oficiais de contas reforçará o 
exercício do ceticismo profissional e 
contribuirá para uma maior qualidade da 
auditoria. Por outro lado, essa medida, 
combinada com a presença de sociedades 
de revisores oficiais de contas mais 
pequenas, facilitará o desenvolvimento da 
capacidade dessas sociedades, contribuindo 
assim para aumentar a escolha de revisores 
oficiais de contas e sociedades de revisores 
oficiais de contas por parte das entidades 
de interesse público. Por conseguinte, 
estas últimas deverão ser encorajadas e 
incentivadas a designar mais de um 
revisor ou sociedade de revisores oficiais 
de contas para realizar a revisão legal das 
suas contas.

(26) A designação por uma entidade de 
interesse público de mais do que um 
revisor oficial de contas ou sociedade de 
revisores oficiais de contas reforçará o 
exercício do ceticismo profissional e 
contribuirá para uma maior qualidade da 
auditoria. Por outro lado, essa medida, 
combinada com a presença de sociedades 
de revisores oficiais de contas mais 
pequenas, facilitará o desenvolvimento da 
capacidade dessas sociedades, contribuindo 
assim para aumentar a escolha de revisores 
oficiais de contas e sociedades de revisores 
oficiais de contas por parte das entidades 
de interesse público.

Or. en
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Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

(27) Para evitar a possível familiaridade e 
reforçar assim a independência dos 
revisores oficiais de contas e das 
sociedades de revisores oficiais de contas, 
é importante estabelecer uma duração 
máxima para o trabalho de auditoria a 
executar por um revisor oficial de contas 
ou uma sociedade de revisores oficiais de 
contas numa determinada entidade. Além 
disso, deve ser documentada, 
regularmente e de forma adequada, uma 
avaliação da qualidade da auditoria 
exaustiva, transparente e independente. 
Tal avaliação exaustiva deve constituir a 
base para a seleção anual do revisor de 
contas pela assembleia geral por meio de 
um processo de concurso. Deve, além 
disso, ser criado um mecanismo adequado 
de rotação gradual em relação aos mais 
altos quadros envolvidos na revisão legal 
de contas, incluindo os sócios principais 
que realizem a revisão legal de contas em 
nome da sociedade a que pertencem. A fim 
de facilitar a transição, quando haja um 
novo revisor de contas ou uma nova 
sociedade de revisores de contas, o revisor 
anterior deve transmitir um dossiê de 
transferência com as informações 
relevantes ao novo revisor oficial de 
contas.

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 33
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Texto da Comissão Alteração

(33) O mercado de prestação de serviços de 
revisão legal de contas a entidades de 
interesse público evolui ao longo do tempo. 
Por conseguinte, é necessário que as 
autoridades competentes acompanhem a 
evolução do mercado, em especial no que 
respeita às eventuais limitações à escolha 
do auditor e aos riscos decorrentes de uma
elevada concentração do mercado.

(33) O mercado de prestação de serviços de 
revisão legal de contas a entidades de 
interesse público evolui ao longo do tempo. 
Por conseguinte, é necessário que os 
Estados-Membros acompanhem a 
evolução do mercado, em especial no que 
respeita às eventuais limitações à escolha 
do auditor e aos riscos decorrentes de uma 
elevada concentração do mercado.

Or. en

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os revisores oficiais de contas ou as 
sociedades de revisores oficiais de contas 
devem tomar todas as medidas necessárias 
para assegurar que a realização de uma 
revisão legal das contas de uma entidade 
de interesse público não é afetada por 
conflitos de interesses existentes ou 
potenciais nem por relações de negócios 
ou outras que envolvam o revisor oficial 
de contas ou a sociedade de revisores 
oficiais de contas que realiza a dita revisão
e, se aplicável, a sua rede, os seus 
gestores, auditores, empregados, qualquer
outra pessoa singular cujos serviços 
estejam à disposição ou sob o controlo do 
revisor oficial de contas ou da sociedade 
de revisores oficiais de contas ou qualquer
pessoa direta ou indiretamente ligada ao 
revisor oficial de contas ou à sociedade de 
revisores oficiais de contas por uma 
relação de controlo.

Os revisores oficiais de contas ou as 
sociedades de revisores oficiais de contas 
devem tomar todas as medidas necessárias 
para assegurar que a independência do
revisor legal de contas ou da sociedade de 
revisores oficiais de contas que realiza a 
dita revisão não é comprometida por 
relações financeiras, pessoais, de 
negócios, de emprego ou outras, que 
envolvam o revisor oficial de contas, a 
sociedade de revisores oficiais de contas, 
as suas sociedades afiliadas ou a sua rede, 
bem como qualquer pessoa singular em 
posição de influenciar direta ou 
indiretamente o resultado da revisão legal 
de contas.

Or. en



PE496.380v01-00 14/57 PA\912931PT.doc

PT

Justificação

Esta proposta de redação reflete melhor a natureza da relação entre o revisor oficial de 
contas ou a sociedade de revisores oficiais de contas e a entidade auditada e define, de forma 
mais abrangente, as potenciais ameaças à independência. Está, além disso, mais de acordo 
com os atuais padrões éticos internacionais, pelo que iria assegurar a igualdade de 
condições a nível internacional.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os revisores oficiais de contas e 
sociedades de revisores oficiais de contas 
devem criar mecanismos de organização e 
administração adequados e eficientes para 
a prevenção, identificação, eliminação, 
gestão e divulgação de quaisquer ameaças 
à independência referidas no artigo 11.º, 
n.º 2;

e) Os revisores oficiais de contas e 
sociedades de revisores oficiais de contas 
devem criar mecanismos de organização e 
administração adequados e eficientes para 
a prevenção, identificação, eliminação, 
gestão e divulgação junto do comité de 
auditoria da entidade auditada de 
quaisquer ameaças à independência 
referidas no artigo 11.º, n.º 2;

Or. en

Justificação

Deve ficar bem claro que é o comité de auditoria da entidade auditada que deve ser 
informado nestes casos.

Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

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

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

oficiais de contas ou as sociedades de 
revisores oficiais de contas obtenham por 
serviços relacionados com a auditoria e 
outros serviços de atestação prestados à
entidade auditada;

Or. en

Justificação

A proibição total de uma ligação entre a remuneração e a receita gerada parece ser uma 
medida desproporcionada. Afigura-se mais adequado reduzir os incentivos à prestação de 
serviços para além da revisão legal de contas.

Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As pessoas ou sociedades a que se refere 
o n.º 2 não devem solicitar nem aceitar 
dinheiro, presentes ou favores de qualquer 
pessoa que tenha uma relação contratual 
com o revisor ou a sociedade de revisores 
oficiais de contas.

4. As pessoas ou sociedades a que se refere 
o n.º 2 não devem solicitar nem aceitar 
presentes ou favores da entidade auditada, 
a menos que um terceiro razoável e 
informado considere o seu valor 
insignificante.

Or. en

Justificação

A definição de presentes ou favores inclui claramente o «dinheiro», pelo que este elemento se 
torna redundante. Além disso, o objetivo desta proposta é reforçar a independência do 
revisor de contas ou da sociedade de revisores de contas em relação à entidade auditada, 
pelo que a extensão da regra supracitada às relações com terceiros é desproporcionada e 
não representa qualquer mais-valia. Devem, por isso, ser excluídos os favores ou presentes 
insignificantes, que, de acordo com um critério de razoabilidade, não podem influenciar a 
revisão de contas.

Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando o revisor oficial de contas ou a Suprimido
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sociedade de revisores oficiais de contas 
prestar à entidade auditada serviços 
financeiros relacionados com a auditoria, 
como referido no artigo 10.º, n.º 2, os 
honorários relativos a esses serviços não 
devem ser superiores a 10 % dos 
honorários pagos pela entidade auditada 
relativamente à revisão legal de contas.

Or. en

Justificação

Se os serviços estiverem relacionados com a auditoria e fizerem, portanto, parte das tarefas 
essenciais que só podem ser executadas pelo revisor de contas ou sociedade de revisores de 
contas, não deve haver qualquer limitação percentual dos honorários. No entanto, sugere-se, 
em compensação, uma redução da lista de serviços distintos da auditoria e a submissão de 
todos os serviços, de auditoria ou não, à aprovação prévia do comité de auditoria ou do 
conselho de fiscalização.

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os revisores oficiais de contas e as 
sociedades de revisores oficiais de contas 
que realizem a revisão legal das contas de 
entidades de interesse público podem 
prestar à entidade auditada, à sua empresa-
mãe e às empresas sob o seu controlo 
serviços de revisão legal das contas, 
serviços relacionados com a auditoria e 
outros serviços de atestação, sujeitos a 
aprovação prévia pelo comité de 
auditoria, desde que tais serviços não 
constituam uma ameaça à independência 
que não possa ser reduzida para um nível 
aceitável através da aplicação de 
salvaguardas.

Or. en

Justificação

A alteração ao artigo 10.º prevê um sistema de salvaguardas a três níveis no que respeita à 
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prestação de serviços paralelamente à revisão legal de contas. Primeiro, um serviço só pode 
ser prestado se não houver ameaça à independência do revisor de contas. Segundo, a 
prestação do serviço não pode ser explicitamente proibida; e, terceiro, o comité de auditoria 
tem de aprovar a prestação de todos os serviços. Além disso, os serviços permitidos deixam 
de ser precisamente definidos como serviços relacionados com a auditoria e outros serviços 
de atestação.

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Caso o revisor oficial de contas pertença a 
uma rede, um membro dessa rede pode 
prestar à entidade auditada, à sua empresa-
mãe e às empresas sob o seu controlo 
quaisquer serviços de revisão legal das 
contas, serviços relacionados com a 
auditoria ou outros serviços de atestação 
sujeitos a aprovação prévia pelo comité de 
auditoria, desde que tais serviços não 
constituam uma ameaça à independência 
que não possa ser reduzida para um nível 
aceitável através da aplicação de 
salvaguardas.

Or. en

Justificação

Ver alteração ao parágrafo anterior.

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. Para efeitos do presente artigo, entende-
se, em especial, por serviços relacionados 
com a auditoria e outros serviços de 
atestação:

Or. en
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Justificação

A lista alterada não é uma lista exaustiva, mas meramente indicativa. Pode, por conseguinte, 
ser autorizada a prestação de outros serviços, desde que sejam respeitadas as condições do 
n.º 1.

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A confirmação da conformidade com os 
requisitos em matéria fiscal, quando 
exigida pela legislação nacional;

e) A confirmação da conformidade com os 
requisitos em matéria fiscal, a 
apresentação das declarações de 
rendimentos, o aconselhamento em 
relação aos impostos indiretos, o imposto 
sobre os salários, os preços de 
transferência, os direitos aduaneiros e as 
medidas de apoio públicas, o apoio 
relativamente a inspeções fiscais e os 
inquéritos das autoridades fiscais;

Or. en

Justificação

Os revisores de contas estão em posição privilegiada para certificar o cumprimento das 
obrigações fiscais. Especialmente no caso de entidades de interesse público de pequena 
dimensão, este é um serviço importante que deve ser sempre permitido, seja a atestação 
exigida por lei ou não.

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Sistemas de auditoria tecnológica, 
controlo interno ou procedimento de 
gestão de riscos relacionados com a 
elaboração e/ou controlo das informações 
relativas ao financiamento incluídas nas 
demonstrações financeiras e 
aconselhamento em matéria de risco;
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Or. en

Justificação

Embora a conceção e implementação de sistemas e procedimentos de controlo e gestão de 
riscos desse tipo devessem ser proibidas, deve ser permitida a auditoria a esses sistemas, uma 
vez que o revisor de contas ou a sociedade de revisores de contas tem de poder confiar na 
correção das informações por eles fornecidas.

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) A atestação da implementação e 
subsequente desenvolvimento de sistemas 
eletrónicos de processamento de dados;

Or. en

Justificação

Isto refere-se apenas aos serviços de atestação e não propriamente à implementação de 
sistemas de processamento de dados.

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-C) A auditoria a regimes profissionais 
de pensões e obrigações em matéria de 
pensões;

Or. en

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Qualquer outro dever legal relacionado f) Qualquer outro dever legal relacionado
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com o trabalho de auditoria imposto pela 
legislação da União ao revisor oficial de 
contas ou à sociedade de revisores oficiais 
de contas.

com o trabalho de auditoria imposto pela 
legislação da União e/ou pela legislação 
nacional ao revisor oficial de contas ou à 
sociedade de revisores oficiais de contas;

Or. en

Justificação

Existem ainda vários requisitos legais a nível nacional que os revisores de contas ou as 
sociedades de revisores de contas devem obviamente ser autorizados a preencher.

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Fornecimento de «cartas de 
conforto» aos investidores no contexto da 
emissão de valores mobiliários de uma 
empresa, de atestados de equidade e de 
relatórios de contribuição em espécie.

Or. en

Justificação

O revisor de contas ou a sociedade de revisores de contas estão, geralmente, em posição 
privilegiada para prestar estes serviços, não sendo provável que exista conflito de interesses.

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

Para efeitos do presente artigo, entende-se, 
em especial, por serviços distintos da 
auditoria e revisão:

Or. en

Justificação

Esta alteração deixa claro que a lista de serviços distintos da auditoria não é exaustiva e 
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serve apenas de exemplo, o que significa que qualquer serviço distinto dos serviços de 
auditoria, esteja ele explicitamente mencionado ou não, é proibido.

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 3 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Fundida com a subalínea vi).

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 3 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

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

iv) serviços de avaliação;

Or. en

Justificação

Deve ser permitido o fornecimento de atestados de equidade ou de relatórios de contribuição 
em espécie.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 3 – alínea a) – subalínea vi)
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Texto da Comissão Alteração

vi) conceção e desenvolvimento de 
sistemas informáticos no domínio 
financeiro para entidades de interesse 
público, como referido no artigo 2.º, n.º 
13, alíneas b) a j), da Diretiva 
2006/43/CE;

vi) conceção ou desenvolvimento de 
sistemas informáticos no domínio 
financeiro;

Or. en

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 3 – alínea a) – subalínea viii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

viii-A) serviços de recursos humanos, 
incluindo o recrutamento de quadros 
superiores; 

Or. en

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 3 – alínea a) – subalínea viii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

viii-B) serviços legais e fiscais que 
ultrapassem a apresentação de 
alternativas; serviços fiscais prestados a 
pessoas singulares com papel de relevo na 
informação financeira da entidade 
auditada e na comercialização de sistemas 
de planeamento fiscal;

Or. en

Justificação

Clarificação dos serviços de aconselhamento fiscal permitidos.
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Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Serviços que possam acarretar conflitos 
de interesses:

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Propõe-se ter apenas serviços permitidos e autorizados, estando todos os serviços sujeitos a 
aprovação prévia do comité de auditoria ou do conselho de fiscalização. Os serviços 
relacionados com a diligência não devem ser prestados pelo revisor de contas ou pela 
sociedade de revisores de contas, podendo ser prestados por terceiros.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação aos dois primeiros 
parágrafos, os serviços mencionados na 
alínea b), subalíneas iii) e iv), podem ser 
prestados pelo revisor oficial de contas ou 

Suprimido
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sociedade de revisores oficiais de contas 
sob reserva da aprovação prévia pela 
autoridade competente referida no artigo 
35.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Na lista alterada, restrita, todos os serviços distintos da auditoria são proibidos, pelo que a 
derrogação deixa de ser necessária.

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação aos dois primeiros 
parágrafos, os serviços mencionados na 
alínea b), subalíneas i) e ii), podem ser 
prestados pelo revisor oficial de contas ou 
sociedade de revisores oficiais de contas 
sob reserva da aprovação prévia pelo 
comité de auditoria referido no artigo 31.º 
do presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

Na lista alterada, restrita, todos os serviços distintos da auditoria são proibidos, pelo que a 
derrogação deixa de ser necessária.

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Considera-se que o envolvimento na 
tomada de decisões da entidade auditada e 
a prestação de serviços distintos da 
auditoria afetam essa independência em 
todos os casos.
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Or. en

Justificação

Uma vez que se prevê, por um lado, um sistema de serviços autorizados relacionados com a 
auditoria e de outros serviços de atestação, e, por outro lado, um sistema de serviços 
distintos da auditoria, temos de considerar que este último afeta sempre a independência.

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Obsoleto, devido à proibição de todos os serviços distintos da auditoria e às alterações ao 
número anterior.

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

O conceito de sociedades que prestam exclusivamente serviços de auditoria representa uma 
intervenção desproporcionada no mercado, aparentemente sem nenhuma mais-valia. Além 
disso, todos os serviços distintos da auditoria passam a ser proibidos, o que significa que 
deixam de ser necessárias, a este respeito, disposições específicas para as entidades de 
interesse público de grande dimensão.

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Modificação na sequência das alterações anteriores.

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

– sem prejuízo do disposto na Diretiva 
2005/60/CE, a integridade da entidade de 
interesse público.

– sem prejuízo do disposto na Diretiva 
2005/60/CE, a integridade dos membros do 
órgão de administração, de gestão ou de 
fiscalização da entidade de interesse 
público.

Or. en

Justificação

O texto alterado reflete melhor a tarefa a cumprir e dirige-se aos responsáveis pela 
governação da entidade auditada.

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Ao realizar a revisão legal das contas de 
uma entidade de interesse público, o
revisor oficial de contas ou a sociedade de 
revisores oficiais de contas deve manter o 
ceticismo profissional ao longo de toda a 
revisão, reconhecendo a possibilidade de 
distorções materiais devidas a factos ou 
comportamentos que indiquem 
irregularidades, incluindo fraude ou erro, 
independentemente da experiência que o 
revisor ou a sociedade possam ter tido no 
passado em relação à honestidade e 
integridade da direção da entidade auditada 
e das pessoas responsáveis pela sua 
governação.

Ao realizar a revisão legal das contas de 
uma entidade de interesse público, o 
revisor oficial de contas ou a sociedade de 
revisores oficiais de contas deve manter o 
ceticismo profissional ao longo de toda a 
revisão, reconhecendo a possibilidade de 
distorções materiais devidas a factos ou 
comportamentos que indiquem 
irregularidades, incluindo fraude ou erro, 
independentemente da experiência que o 
revisor ou a sociedade possam ter tido no 
passado em relação à honestidade e 
integridade da direção da entidade auditada 
e das pessoas responsáveis pela sua 
governação, tal como é exigido pelos 
padrões internacionais de revisão de 
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contas referidos no artigo 26.º da 
Diretiva 2006/43/CE.

Or. en

Justificação

A nível internacional, existem padrões gerais de revisão de contas que fornecem bastantes 
indicações acerca do ceticismo profissional.

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A correspondência com a entidade 
auditada a respeito da revisão legal de 
contas;

b) A correspondência relevante com a 
entidade auditada a respeito da revisão 
legal de contas;

Or. en

Justificação

A totalidade da correspondência relacionada com a revisão legal de contas constitui um 
conjunto demasiado vasto e iria resultar, posteriormente, numa grande quantidade de dados 
de pouca utilidade e aumentar desnecessariamente os custos e a carga administrativa das 
revisões legais de contas.

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) As datas de início e de finalização das
diversas fases dos procedimentos de 
auditoria estabelecidas no plano de 
auditoria;

e) As datas de início e de finalização das 
revisões legais de contas;

Or. en

Justificação

A natureza da revisão legal de contas não permite estabelecer datas precisas para cada uma 
das fases, uma vez que se trata de um processo interativo, concebido para conduzir a um 
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parecer de auditoria final.

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) A opinião do revisor oficial de contas ou 
do sócio principal responsável pela 
auditoria, conforme decorrente dos 
projetos dos relatórios referidos nos artigos 
22.º e 23.º;

h) A opinião do revisor oficial de contas ou 
do sócio principal responsável pela 
auditoria, conforme decorrente dos 
relatórios referidos nos artigos 22.º e 23.º;

Or. en

Justificação

Em última instância, só os relatórios finais refletem a opinião do sócio principal, pelo que 
não há vantagem em fazer referência a projetos eventualmente com erros ou, pelo menos, 
incompletos.

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Descrever a metodologia utilizada,
incluindo que parte do balanço foi 
diretamente verificada e que parte se 
baseou em testes dos sistemas e da 
conformidade;

h) Descrever a metodologia utilizada;

Or. en

Justificação

Esta informação não deve ser detalhada num relatório público, mas sim no relatório 
adicional dirigido ao comité de auditoria/conselho de fiscalização.

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) Explicar qualquer variação na 
ponderação dos testes substantivos e de 
conformidade em comparação com o ano 
anterior, mesmo que a revisão legal de 
contas do ano anterior tenha sido 
realizada por outro(s) revisor(es) 
oficial(is) de contas ou sociedade(s) de 
revisores oficiais de contas;

Suprimido

Or. en

Justificação

Já existem padrões internacionais a este respeito que deverão ser suficientes e qualquer 
complexidade acrescida poderá trazer problemas na prática. Além disso, é discutível se 
terceiros, sem conhecimento das questões técnicas, iriam poder perceber a informação 
adicional facultada, e um comité de auditoria deve ser, normalmente, informado acerca do 
âmbito da revisão de contas, razão pela qual este elemento foi acrescentado ao relatório 
adicional.

Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Especificar o nível de materialidade 
aplicado na execução da revisão legal de 
contas;

Suprimido

Or. en

Justificação

Tal informação tem na prática um interesse muito reduzido para terceiros sem conhecimento 
de causa, sobretudo porque os níveis de materialidade podem ser diferentes num relatório. 
Uma referência aos níveis de materialidade não só iria tornar o relatório mais complexo, 
como poderia também conduzir a conclusões implícitas sobre limiares de valor absolutos, 
sem ter em consideração as circunstâncias globais. Uma vez que esta informação não deixa 
de ser relevante, deve ser acrescentada ao relatório adicional.
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Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Identificar os domínios das 
demonstrações financeiras anuais ou 
consolidadas com maior risco de 
distorções materiais, incluindo estimativas 
contabilísticas fundamentais ou domínios 
de incerteza de medição;

k) Chamar a atenção, quando adequado, 
para questões divulgadas nas 
demonstrações financeiras que, na ótica 
do revisor de contas, são fundamentais 
para a compreensão das demonstrações 
financeiras pelos utilizadores;

Or. en

Justificação
As normas IFSR já exigem que o comité de auditoria seja informado acerca dos pontos 
mencionados neste número. É mais adequada uma redação próxima das normas ISA 
correspondentes. Quaisquer outras informações podem ser facultadas no relatório adicional.

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n. º 2 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Fornecer uma declaração sobre a 
situação da entidade auditada ou, no caso 
da revisão legal de demonstrações 
financeiras consolidadas, da empresa-
mãe e do grupo, nomeadamente uma 
avaliação da capacidade da entidade ou 
da empresa-mãe e do grupo para cumprir 
as suas obrigações no futuro próximo e 
garantir assim a continuidade das suas
atividades;

l) Fornecer uma conclusão da avaliação
do revisor oficial de contas ou da 
sociedade de revisores oficiais de contas
sobre a adequação da utilização da gestão 
do pressuposto da continuidade na 
preparação das demonstrações 
financeiras e sobre a eventual deteção de 
incertezas materiais em relação à
continuidade das atividades.

Or. en

Justificação

Os revisores de contas podem verificar a adequação da utilização da gestão do pressuposto 
da continuidade e as incertezas materiais a esse respeito. A aplicação do pressuposto 
propriamente dita cabe, no entanto, à direção da entidade auditada. Não é tarefa do revisor 
de contas avaliar a continuidade da atividade em si.
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Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) Avaliar o sistema de controlo interno 
da entidade ou, em caso de demonstrações 
financeiras consolidadas, da empresa-
mãe, incluindo as deficiências 
significativas desse controlo identificadas 
durante a revisão legal, bem como o 
sistema de registo e contabilidade;

Suprimido

Or. en

Justificação

O comité de auditoria deve ser informado sobre qualquer debilidade nos sistemas de controlo 
interno. Uma avaliação completa dessas deficiências iria aumentar consideravelmente os 
custos e a carga administrativa de uma auditoria. Além disso, quaisquer informações sobre 
tais debilidades são irrelevantes para terceiros, a menos que conduzam a uma opinião 
qualificada.

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

p) Confirmar que o parecer de auditoria é 
coerente com o relatório adicional 
dirigido ao comité de auditoria referido 
no artigo 23.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição deve limitar-se ao intercâmbio entre o comité de auditoria e o revisor de 
contas. Uma vez que o público não tem acesso ao relatório adicional, qualquer referência ao 
mesmo não só não tem interesse como pode até levar a mal-entendidos, se, por exemplo, 
houver, de facto, grandes diferenças entre os dois relatórios.
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Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

q) Declarar que não foram prestados 
serviços distintos da auditoria referidos no 
artigo 10.º, n.º 3, e que o(s) revisor(es) 
oficial(is) de contas ou a(s) sociedade(s) de 
revisores oficiais de contas mantiveram 
total independência na execução da 
auditoria.. Caso a revisão legal de contas 
tenha sido realizada por uma sociedade de 
revisores oficiais de contas, o relatório 
deve identificar cada membro da equipa 
envolvida nos trabalhos de auditoria e 
declarar que todos os membros mantiveram 
total independência e não tinham quaisquer 
interesses diretos ou indiretos na entidade 
auditada;

q) Declarar que o(s) revisor(es) oficial(is) 
de contas ou a(s) sociedade(s) de revisores 
oficiais de contas mantiveram total 
independência na execução da auditoria. 
Caso a revisão legal de contas tenha sido 
realizada por uma sociedade de revisores 
oficiais de contas, o relatório deve 
identificar cada membro da equipa 
envolvida nos trabalhos de auditoria e 
declarar que todos os membros mantiveram 
total independência e não tinham quaisquer 
interesses diretos ou indiretos na entidade 
auditada;

Or. en

Justificação

O que é relevante para o público é o facto de o revisor de contas ter conduzido a auditoria 
com total independência, cabendo esta avaliação ao comité de auditoria. As regras de 
governação das sociedades preveem que o comité de auditoria verifique a independência do 
revisor de contas. Além disso, sugere-se a proibição da lista reduzida de serviços distintos da 
auditoria.

Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea r)

Texto da Comissão Alteração

r) Indicar que serviços distintos da 
auditoria referidos no artigo 10.º, n.º 3, 
alínea b), subalíneas i) e ii), o revisor 
oficial de contas ou a sociedade de 
revisores oficiais de contas foram 
autorizados a prestar à entidade auditada 
pelo comité de auditoria;

r) Indicar que serviços relacionados com a 
auditoria e outros serviços de atestação
referidos no artigo 10.º o revisor oficial de 
contas ou a sociedade de revisores oficiais 
de contas foram autorizados a prestar à 
entidade auditada pelo comité de auditoria;

Or. en
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Justificação

Uma vez que todos os serviços relacionados com a auditoria e outros serviços de atestação 
devem ser submetidos à aprovação do comité da auditoria e que os serviços distintos da 
auditoria são proibidos, só os primeiros devem aqui ser referidos.

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea s)

Texto da Comissão Alteração

s) Indicar que serviços distintos da 
auditoria referidos no artigo 10.º, n.º 3, 
alínea b), subalíneas iii) e iv), o revisor 
oficial de contas ou a sociedade de 
revisores oficiais de contas foram 
autorizados a prestar à entidade auditada 
pelo comité de auditoria;

Suprimido

Or. en

Justificação

Obsoleto, uma vez que todos os serviços relacionados com a auditoria e outros serviços de 
atestação devem ser mencionados, de acordo com o número anterior.

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A extensão do relatório deve corresponder à complexidade da entidade auditada e da 
auditoria, devendo essa decisão caber ao revisor de contas.
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Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O(s) revisor(es) oficiais de contas ou a(s) 
sociedade(s) de revisores oficiais de contas 
que realizem revisão legal das contas de 
entidades de interesse público devem 
apresentar um relatório adicional ao comité 
de auditoria da entidade auditada.

O(s) revisor(es) oficiais de contas ou a(s) 
sociedade(s) de revisores oficiais de contas 
que realizem revisão legal das contas de 
entidades de interesse público devem 
apresentar um relatório adicional ao comité 
de auditoria e aos conselhos de gestão, 
administração e fiscalização da entidade 
auditada.

Or. en

Justificação

Nos sistemas bipartidos com conselho de fiscalização, a disposição original teria como efeito 
uma redução, em relação à prática atual, da informação prestada ao conselho de 
fiscalização.

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O comité de auditoria ou o órgão que 
desempenha funções equivalentes fica 
autorizado a transmitir o relatório 
adicional ao órgão de direção, de 
administração ou de fiscalização da 
entidade auditada.

Suprimido

Or. en

Justificação

Parágrafo redundante, se o relatório adicional for automaticamente enviado ao órgão de 
direção, administração ou fiscalização.

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Uma vez que o relatório adicional é em primeiro lugar dirigido ao órgão de administração 
ou de fiscalização, a decisão sobre a sua publicação não deve ser atribuída à direção.

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Descrever a distribuição de tarefas entre 
o(s) revisor(es) oficial(is) de contas e/ou 
a(s) sociedade(s) de revisores oficiais de 
contas;

e) Descrever a distribuição de tarefas entre 
o(s) revisor(es) oficial(is) de contas e/ou 
a(s) sociedade(s) de revisores oficiais de 
contas e incluir uma descrição do âmbito 
e do calendário da auditoria e dados 
significativos obtidos no âmbito da 
auditoria realizada, incluindo deficiências 
relevantes no sistema de controlo interno 
da entidade auditada; dar resposta às 
dificuldades encontradas durante a 
auditoria e outras questões decorrentes da 
revisão legal de contas que, no juízo 
profissional do revisor oficial de contas 
ou da sociedade de revisores oficiais de 
contas, são relevantes para a fiscalização 
do processo de informação financeira;

Or. en

Justificação

A mera distribuição de tarefas entre revisores de contas não é suficiente e o comité de 
auditoria deveria receber informações adicionais acerca dos elementos acrescentados.
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Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Indicar e explicar os julgamentos sobre 
a incerteza material que podem suscitar 
dúvidas quanto à capacidade da entidade 
para dar continuidade às suas atividades;

f) Indicar e explicar como certos 
acontecimentos ou situações identificados 
durante a revisão legal de contas podem 
suscitar dúvidas consideráveis quanto à 
capacidade da entidade auditada para dar 
continuidade às suas atividades e se estão 
na origem de incerteza material;

Or. en

Justificação

O que interessa ao comité de auditoria é saber como certos acontecimentos e situações 
podem suscitar dúvidas e não a forma como o revisor de contas chegou a essa conclusão.

Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Explicar qualquer variação na 
ponderação dos testes substantivos e de 
conformidade em comparação com o ano 
anterior, mesmo que a revisão legal de 
contas do ano anterior tenha sido 
realizada por outro(s) revisor(es) 
oficial(is) de contas ou sociedade(s) de 
revisores oficiais de contas;

Or. en

Justificação

Este ponto foi removido do relatório da auditoria, uma vez que as informações técnicas deste 
tipo devem ser dirigidas ao comité de auditoria.

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – alínea f-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

f-B) Especificar o nível de materialidade 
aplicado na execução da revisão legal de 
contas;

Or. en

Justificação

Este ponto foi removido do relatório da auditoria, uma vez que esta informação é 
extremamente importante para o comité de auditoria.

Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – alínea f-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-C) Identificar os domínios das 
demonstrações financeiras anuais ou 
consolidadas com maior risco de 
distorções materiais, incluindo estimativas 
contabilísticas fundamentais ou domínios 
de incerteza de medição;

Or. en

Justificação

Elemento removido do relatório de auditoria.

Alteração 62
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Determinar em pormenor se os registos 
e a contabilidade, todos os documentos 
auditados, as demonstrações financeiras 
anuais ou consolidadas e os eventuais
relatórios adicionais são adequados;

g) Fornecer pormenores sobre quaisquer 
erros ou omissões materiais nos registos e 
na contabilidade, nas demonstrações 
financeiras anuais ou consolidadas e em 
outros relatórios, identificados no decurso 
da revisão legal de contas;
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Or. en

Justificação

A quantidade de informação enviada ao comité de auditoria deve ser manuseável e, portanto, 
focar questões relevantes, evitando um nível excessivo de pormenor, que poderia implicar o 
risco de desvio da atenção das questões fundamentais.

Alteração 63
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Descrever a metodologia utilizada, 
incluindo que parte do balanço foi 
diretamente verificada e que parte se 
baseou em testes dos sistemas e da 
conformidade;

Or. en

Justificação

Esta informação deve ser dirigida ao comité de auditoria, pelo que foi removida do relatório 
da auditoria.

Alteração 64
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) Avaliar o sistema de controlo interno 
da entidade ou, em caso de demonstrações 
financeiras consolidadas, da empresa-
mãe, incluindo as deficiências 
significativas desse controlo identificadas 
durante a revisão legal, bem como o 
sistema de registo e contabilidade;

Or. en

Justificação

Informação que deve ser dirigida ao comité de auditoria e suprimida do artigo referente ao 
relatório da auditoria.
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Alteração 65
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Indicar e explicar pormenorizadamente 
todos os casos de incumprimento, 
incluindo casos não materiais, na medida 
em que sejam considerados importantes 
para o comité de auditoria desempenhar as 
suas funções;

h) Indicar e explicar os casos de 
incumprimento, incluindo casos não 
materiais, identificados durante a revisão 
legal de contas, na medida em que sejam 
considerados importantes para o comité de 
auditoria desempenhar a sua função;

Or. en

Justificação

O comité de auditoria não deve ser sobrecarregado com pormenores sobre casos de 
incumprimento irrelevantes, de modo a poder concentrar-se nos aspetos fundamentais.

Alteração 66
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Avaliar os métodos de avaliação 
aplicados às diversas rubricas das 
demonstrações financeiras anuais ou 
consolidadas, incluindo o eventual
impacto de alterações às mesmas;

i) Avaliar aspetos qualitativos 
significativos das práticas contabilísticas 
da entidade auditada, incluindo políticas 
contabilísticas, estimativas contabilísticas, 
avaliações e divulgações de 
demonstrações financeiras e qualquer
impacto relevante de alterações às 
mesmas;

Or. en

Justificação

Em vez de se emitir um mero juízo sobre os métodos de avaliação, devem ser fornecidos mais 
pormenores sobre aspetos qualitativos. Mais uma vez, o revisor de contas deve ajudar a gerir 
a informação a enviar ao comité de auditoria, salientando os aspetos fundamentais.
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Alteração 67
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n. º 2 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Indicar e explicar os princípios de 
consolidação, no caso de uma revisão 
legal de demonstrações financeiras 
consolidadas;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta informação já é fornecida nas demonstrações financeiras da empresa.

Alteração 68
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 55.º da 
Diretiva 2004/39/CE, no artigo 53.º da 
Diretiva 2006/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, no artigo 15.º, 
n.º 4, da Diretiva 2007/64/CE, no artigo 
106.º da Diretiva 2009/65/CE, no artigo 
3.º, n.º 1, da Diretiva 2009/110/CE e do 
artigo 72.º da Diretiva 2009/138/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, o
revisor oficial de contas ou a sociedade de 
revisores oficiais de contas que realizem a 
revisão legal das contas de uma entidade de 
interesse público tem a obrigação de
comunicar rapidamente às autoridades 
competentes responsáveis pela supervisão 
das entidades de interesse público
qualquer facto ou decisão respeitante à 
entidade de interesse público de que 
tenham tomado conhecimento durante essa 
revisão legal das contas e que seja 
suscetível de originar um dos seguintes 
factos:

O revisor oficial de contas ou a sociedade 
de revisores oficiais de contas que realizem 
a revisão legal das contas de uma entidade 
de interesse público deve comunicar 
rapidamente ao comité de auditoria e aos 
órgãos de administração e de fiscalização 
qualquer facto ou decisão respeitante à 
entidade de interesse público de que 
tenham tomado conhecimento durante essa 
revisão legal das contas. Essa 
comunicação deve originar um dos 
seguintes factos:

Or. en
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Justificação

Em geral, será mais conveniente canalizar a comunicação para os responsáveis pela 
governação da entidade auditada. Uma comunicação direta e descoordenada entre o revisor 
oficial de contas ou a sociedade de revisores oficiais de contas e a autoridade de fiscalização 
pode resultar em sobreposição e confusão nas comunicações sobre incidentes.

Alteração 69
Proposta de regulamento
Artigo 25 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A recusa da certificação das 
demonstrações financeiras ou a
formulação de reservas.

c) A recusa da emissão de um relatório de 
auditoria ou a emissão de um parecer de 
auditoria adverso ou com reservas.

Or. en

Justificação

Clarificação do requisito.

Alteração 70
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O revisor oficial de contas ou a sociedade 
de revisores oficiais de contas tem 
igualmente a obrigação de comunicar 
quaisquer factos e decisões de que tome 
conhecimento no decurso da revisão legal 
das contas de uma empresa que tenha 
relações estreitas com a entidade de 
interesse público para a qual também esteja 
a realizar uma revisão legal das contas.

O revisor oficial de contas ou a sociedade 
de revisores oficiais de contas tem 
igualmente a obrigação de comunicar 
quaisquer factos e decisões referidos no 
n.º 1, alíneas a), b) ou c), de que tome 
conhecimento no decurso de uma revisão 
legal das contas de uma empresa 
controlada pela entidade de interesse 
público para a qual também esteja a 
realizar uma revisão legal das contas.

O comité de auditoria e os órgãos de 
administração e fiscalização devem tomar 
as medidas necessárias para informar 
imediatamente as autoridades 
responsáveis pela supervisão das 
entidades de interesse público acerca dos 
referidos factos e decisões.
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Or. en

Justificação

O texto aditado estabelece um requisito para os responsáveis pela governação da entidade 
auditada, no sentido de encontrarem um meio adequado para comunicarem imediatamente as 
decisões e os factos à autoridade responsável pela sua supervisão.

Alteração 71
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A divulgação de boa-fé às autoridades 
competentes, pelo revisor oficial de contas 
ou pela sociedade de revisores oficiais de 
contas, de qualquer facto ou decisão a que
se refere o n.º 1 ou de qualquer outro 
facto durante o diálogo previsto no n.º 2 
não constitui violação de qualquer restrição 
contratual ou legal à divulgação de 
informações nem acarreta para essas 
pessoas qualquer tipo de responsabilidade.

3. A divulgação de boa-fé às autoridades 
competentes, por parte do revisor oficial de 
contas ou da sociedade de revisores oficiais 
de contas, de qualquer facto durante o 
diálogo previsto no n.º 2 não constitui 
violação de qualquer restrição contratual 
ou legal à divulgação de informações nem 
acarreta para essas pessoas qualquer tipo 
de responsabilidade.

Or. en

Justificação

Esta alteração reflete a nova abordagem na comunicação às autoridades responsáveis pela 
supervisão de todas as entidades de interesse público. Mantém-se a abordagem específica 
para revisores oficiais de contas e sociedades de revisores oficiais de contas em relação às 
instituições de crédito e empresas de seguros.

Alteração 72
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O relatório financeiro anual e a declaração 
de rendimentos anual deverão indicar o 
volume de negócios total repartido pelos 
honorários auferidos pela revisão legal das 
demonstrações financeiras anuais e 
consolidadas de entidades de interesse 

O relatório financeiro anual e a declaração 
de rendimentos anual deverão indicar o 
volume de negócios total repartido pelos 
honorários auferidos pela revisão legal das 
demonstrações financeiras anuais e 
consolidadas de entidades de interesse 
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público e de entidades pertencentes a um 
grupo de empresas cuja empresa-mãe seja 
uma entidade de interesse público, pelos 
honorários auferidos pela revisão legal de 
demonstrações financeiras anuais e 
consolidadas de outras entidades e pelos 
honorários faturados a título de serviços
financeiros relacionados com a auditoria 
na aceção do artigo 10.º, n.º 2.

público e de entidades pertencentes a um 
grupo de empresas cuja empresa-mãe seja 
uma entidade de interesse público, pelos 
honorários auferidos pela revisão legal de 
demonstrações financeiras anuais e 
consolidadas de outras entidades e pelos 
honorários faturados a título de serviços
relacionados com a auditoria e outros 
serviços de atestação na aceção do artigo 
10.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Alteração em função das alterações ao artigo 10.º.

Alteração 73
Proposta de regulamento
Artigo 31.° – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 74
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No que respeita à renovação de um 
trabalho de auditoria nos termos do 
segundo parágrafo do artigo 33.º, n.º 1, o 
comité de auditoria deve, para elaborar a
sua recomendação, tomar em consideração 
os resultados e conclusões sobre o revisor 

No que respeita à renovação de um 
trabalho de auditoria nos termos do 
segundo parágrafo do artigo 33.º, n.º 1, o 
comité de auditoria deve basear a sua 
recomendação numa avaliação cabal da 
qualidade, em matéria de auditoria, do
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oficial de contas ou a sociedade de 
revisores oficiais de contas recomendados
a que se refere o artigo 40.º, n.º 6, 
publicados pela autoridade competente nos 
termos do artigo 44.º, alínea d).

revisor oficial de contas ou da sociedade de 
revisores oficiais de contas, após um 
período de três anos consecutivos. A 
autoridade competente referida no artigo 
35.º, n.º 2, pode ajustar o calendário de 
acordo com o período de designação 
nacional.

Or. en

Justificação

Após um período de três anos, o comité de auditoria deve avaliar a qualidade da auditoria. O 
calendário pode ser ajustado, uma vez que o período de designação na Europa varia de país 
para país. A obrigatoriedade de reavaliação da qualidade do revisor de contas ou sociedade 
de revisores de contas, conjugada com a comunicação à assembleia de acionistas e à 
autoridade competente e com o direito de veto da autoridade competente, aumenta a 
transparência do processo de tomada de decisões.

Alteração 75
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Na sua recomendação, o comité de 
auditoria deve declarar que a mesma está 
isenta da influência de terceiros e que não 
lhe foi imposta nenhuma cláusula 
contratual do tipo referido no n.º 7.

A avaliação cabal deve ser efetuada de 
acordo com uma abordagem transparente 
e sistemática e ter em consideração as 
competências profissionais do revisor de 
contas ou sociedade de revisores de contas 
necessárias para levar a cabo a revisão 
legal no respeito dos requisitos éticos 
relevantes e dos padrões internacionais 
em matéria de auditoria referidos no 
artigo 20.º. Deve tomar em consideração 
quaisquer dados e conclusões sobre o 
revisor oficial de contas ou sociedade de 
revisores oficiais de contas referidos no 
artigo 40.º, n.º 6, e publicados pela 
autoridade competente nos termos do 
artigo 44.º, alínea d);
Na sua recomendação, o comité de 
auditoria deve declarar que a mesma está 
isenta da influência de terceiros e que não 
lhe foi imposta nenhuma cláusula 
contratual do tipo referido no n.º 7.
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Or. en

Justificação

Define-se aqui o conteúdo da avaliação da qualidade da auditoria.

Alteração 76
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

A recomendação do comité de auditoria 
referida no n.º 2 deve ser elaborada na 
sequência de um processo de concurso
organizado pela entidade auditada e que 
respeite os seguintes critérios:

Or. en

Justificação

A fim de conseguir um maior leque de sociedades de revisores de contas a competir pela 
revisão oficial de contas e justificar devidamente as recomendações à assembleia geral, deve 
ser conduzido um processo de concurso público.

Alteração 77
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Qualquer revisor oficial de contas ou 
sociedade de revisores oficiais de contas 
pode apresentar propostas para a prestação 
do serviço de revisão legal de contas, desde 
que o artigo 33.º, n.º 2, seja respeitado;
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no Estado-Membro em causa;

Or. en

Justificação

Uma vez que o procedimento a adotar é o anúncio de um concurso público, não deve haver 
lugar a uma pré-seleção de revisores de contas convidados.

Alteração 78
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A entidade auditada pode escolher 
livremente o método para contactar o(s) 
revisor(es) oficial(is) de contas ou 
sociedade(s) convidado(s) e não é 
obrigada a publicar um anúncio de 
concurso no Jornal Oficial da União 
Europeia e/ou nos jornais oficiais ou 
noutros jornais nacionais;

b) A entidade auditada deve publicar um 
anúncio de concurso no Jornal Oficial da 
União Europeia e/ou nos jornais oficiais ou 
noutros jornais nacionais;

Or. en

Justificação

Embora a entidade auditada possa renovar uma vez a designação do revisor de contas, 
quando se atingir a duração máxima de duas designações consecutivas de um revisor de 
contas ou sociedade de revisores de contas, deve proceder ao anúncio de um concurso. Isto 
irá permitir maior concorrência e um processo de seleção mais transparente.

Alteração 79
Proposta de regulamento
Artigo 32 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A entidade auditada deve elaborar 
documentos de concurso destinados ao(s) 
revisor(es) oficial(is) de contas ou 
sociedade(s) de revisores oficiais de contas 
convidado(s). Esses documentos devem 
permitir que estes compreendam a 
atividade da entidade auditada e o tipo de 

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

revisão legal de contas que deve ser 
realizado. Os documentos de concurso 
devem incluir critérios de seleção 
transparentes e não discriminatórios, que 
serão utilizados pela entidade auditada para 
avaliar as propostas apresentadas pelos 
revisores oficiais de contas ou pelas 
sociedades de revisores oficiais de contas;

Or. en

Justificação

O comité de auditoria deve ser responsável pelo processo de seleção do revisor de contas.

Alteração 80
Proposta de regulamento
Artigo 32.º – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A entidade auditada pode definir 
livremente o processo de seleção e realizar 
negociações diretas com os proponentes 
interessados no decurso do processo;

d) O comité de auditoria pode definir 
livremente o processo de seleção e realizar 
negociações diretas com os proponentes 
interessados no decurso do processo;

Or. en

Justificação

O comité de auditoria deve ser responsável pelo processo de seleção do revisor de contas.

Alteração 81
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A entidade auditada avalia as propostas 
apresentadas pelos revisores oficiais de 
contas ou pelas sociedades de revisores 
oficiais de contas de acordo com os 
critérios de seleção previamente definidos 
nos documentos de concurso. Deve 
elaborar um relatório sobre as conclusões 
do processo de seleção, validado pelo 

f) O comité de auditoria deve proceder a 
uma avaliação cabal das propostas 
apresentadas pelos revisores oficiais de 
contas ou pelas sociedades de revisores 
oficiais de contas numa abordagem 
transparente e sistemática que deve ter em 
consideração as competências 
profissionais do revisor de contas ou 
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comité de auditoria. A entidade auditada e 
o comité de auditoria devem tomar em 
consideração qualquer relatório de 
inspeção relativo ao revisor oficial de 
contas ou à sociedade de revisores oficiais 
de contas candidatos, conforme referido no 
artigo 40.º, n.º 6, e publicado pela 
autoridade competente nos termos do 
artigo 44.º, alínea d);

sociedade de revisores de contas 
necessárias para levar a cabo a revisão 
legal de contas no respeito dos requisitos 
éticos relevantes e dos padrões 
internacionais em matéria de auditoria 
referidos no artigo 20.º. A entidade 
auditada e o comité de auditoria devem 
tomar em consideração qualquer relatório 
de inspeção relativo ao revisor oficial de 
contas ou à sociedade de revisores oficiais 
de contas candidatos, conforme referido no 
artigo 40.º, n.º 6, e publicado pela 
autoridade competente nos termos do 
artigo 44.º, alínea d);

Or. en

Justificação

As competências profissionais do revisor de contas ou sociedade de revisores de contas 
necessárias para levar a cabo a revisão legal de contas no respeito dos requisitos éticos 
relevantes e dos padrões internacionais em matéria de auditoria referidos no artigo 20.º 
devem ser tidas em consideração logo no processo de concurso. Finalmente, deve ficar bem 
claro que o comité de auditoria é totalmente responsável por todos os passos do processo de 
seleção.

Alteração 82
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) A entidade auditada deve ser capaz de 
demonstrar à autoridade competente 
referida no artigo 35.º que o processo de 
seleção foi realizado de forma equitativa.

g) O comité de auditoria deve ser capaz de 
demonstrar à autoridade competente 
referida no artigo 35.º que o processo de 
seleção foi realizado de forma equitativa.

Or. en

Justificação

O comité de auditoria deve ser responsável pelo processo de seleção do revisor de contas.
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Alteração 83
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O comité de auditoria é responsável pelo 
processo de seleção referido no primeiro 
parágrafo.

Suprimido

Or. en

Justificação

O comité de auditoria é agora expressamente mencionado em todos os passos do processo de 
seleção.

Alteração 84
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A proposta de designação dos revisores 
oficiais de contas ou sociedades de 
revisores oficiais de contas apresentada 
pelo conselho de administração ou de 
fiscalização à assembleia-geral de 
acionistas ou membros da entidade 
auditada deve incluir a recomendação feita 
pelo comité de auditoria.

A proposta de designação dos revisores 
oficiais de contas ou sociedades de 
revisores oficiais de contas apresentada 
pelo conselho de administração ou de 
fiscalização à assembleia-geral de 
acionistas ou membros da entidade 
auditada deve incluir a recomendação feita 
pelo comité de auditoria. A proposta à 
assembleia geral deve ser acompanhada 
pelos resultados da avaliação cabal 
referida no artigo 32.º, n.os 2 e 3.

Or. en

Justificação

Esta disposição aumenta a transparência do processo de seleção.

Alteração 85
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 86
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Esta alteração reforça o princípio do direito dos acionistas a selecionar anualmente os 
revisores de contas e é também consistente com a legislação de vários Estados-Membros.

Alteração 87
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Esta alteração reforça o princípio do direito dos acionistas em relação à seleção dos 
revisores de contas.

Alteração 88
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

A duração máxima de um trabalho é de 7
anos.

Or. en

Justificação

Propõe-se uma duração de sete anos para o trabalho de auditoria, renovável uma vez, o que 
conduz a uma rotação obrigatória de 14 em 14 anos, o que corresponde ao dobro da duração 
da rotação interna (sete anos).

Alteração 89
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Justificação

Uma vez que o período de designação geral já foi aumentado, um novo aumento não seria 
adequado.

Alteração 90
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma vez que o período de designação já foi aumentado para 14 anos, não devem ser 
solicitados mais aumentos.

Alteração 91
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O revisor oficial de contas ou a sociedade 
de revisores oficiais de contas devem criar 
um mecanismo adequado de rotação 
gradual dos quadros superiores envolvidos 

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

na revisão legal das contas, incluindo pelo 
menos as pessoas registadas como
revisores oficiais de contas. O mecanismo 
de rotação gradual deve ser aplicado por 
fases numa base individual e não a toda a 
equipa do trabalho de auditoria. Deverá 
ser proporcionado face à escala e à 
dimensão da atividade do revisor oficial de 
contas ou da sociedade de revisores oficiais 
de contas.

Or. en

Justificação

Clarificação da redação de acordo com os padrões internacionais aplicáveis.

Alteração 92
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Caso um revisor oficial de contas ou uma 
sociedade de revisores oficiais de contas 
seja substituído/a por outro revisor oficial 
de contas ou sociedade de revisores oficiais 
de contas, o antigo revisor ou a antiga 
sociedade devem cumprir os requisitos do 
artigo 23.º, n.º 3, da Diretiva 2006/43/CE.

Or. en

Justificação

O texto do artigo 23.º, n.º 3, é mais abrangente e já provou resultar na prática. As 
responsabilidades dos novos revisores de contas em relação ao trabalho dos revisores de 
contas anteriores já foram abordadas nos padrões internacionais.
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Alteração 93
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O objetivo é dar um prazo razoável para a prestação desta informação e ter em consideração 
o facto de o revisor de contas anterior poder não ter estado nessa posição durante os três 
anos anteriores.

Alteração 94
Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes referidas no 
artigo 35.º, n.º 1, devem acompanhar 
regularmente a evolução do mercado de 
prestação de serviços de revisão legal de 
contas a entidades de interesse público.

Os Estados-Membros devem acompanhar 
regularmente a evolução do mercado de 
prestação de serviços de revisão legal de 
contas a entidades de interesse público.

Or. en

Justificação

Deve ser deixado ao critério dos Estados-Membros decidir qual é o órgão nacional em 
melhor posição para acompanhar os desenvolvimentos do mercado. As autoridades 
responsáveis pela concorrência, por exemplo, têm a experiência e as capacidades 
necessárias, pelo que esta tarefa não deve ser necessariamente atribuída às autoridades 
competentes.
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Alteração 95
Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem 
avaliar, em particular, os seguintes 
elementos:

Os Estados-Membros devem avaliar, em 
particular, os seguintes elementos:

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter liberdade para decidir o modo como as tarefas de 
acompanhamento do mercado devem ser desempenhadas.

Alteração 96
Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até X X 20XX [dois anos a contar da 
entrada em vigor do presente 
regulamento] e, em seguida, pelo menos 
de dois em dois anos, cada autoridade 
competente deve elaborar um relatório 
sobre esta questão e apresentá-lo à 
ESMA, à EBA e à EIOPA.

Suprimido

A ESMA, a EBA e a EIOPA utilizam 
esses relatórios para elaborar um 
relatório conjunto sobre a situação a nível 
da União. O relatório é apresentado à 
Comissão, ao Banco Central Europeu e 
ao Comité Europeu do Risco Sistémico.

Or. en

Justificação

As sociedades de revisores de contas, ao contrário das instituições financeiras, não são 
sistémicas, pelo que se deveria concentrar a atenção nos planos de emergência. Além disso, a 
situação do mercado varia tanto de Estado-Membro para Estado-Membro, que um relatório 
a nível europeu teria muito pouco interesse.
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