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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Criza financiară din 2008 a pus sub semnul întrebării buna funcționare a sistemului de audit 
statutar european, în special în ceea ce privește entitățile de interes public. Deși deficiențele 
din sectorul bancar au fost fără îndoială cauzate de lipsa unei supravegheri adecvate și a unor 
garanții legale corespunzătoare, s-a solicitat în repetate rânduri să se îmbunătățească sistemul 
de audit statutar pentru a consolida protecția investitorilor în situațiile financiare publicate de 
întreprinderi. Este discutabil dacă sau în ce măsură existența unor norme mai apte privind 
auditul ar fi putut împiedica criza. Este clar însă că un proces de audit mai solid și o piața a 
auditului mai dinamică prezintă o valoare adăugată. În acest sens, raportorul pentru aviz salută 
propunerea Comisiei.

Proiectul de aviz se concentrează asupra creșterii calității auditului, a independenței 
auditorului și a protecției investitorilor. Relația dintre auditorul entității auditate și un comitet 
de audit mai puternic, care să reprezinte investitorii, trebuie subliniată în mod special. 
Raportorul pentru aviz nu dorește să intre într-o dezbatere privind posibilitatea ca 
regulamentul să fie mai degrabă integrat în directiva în vigoare. Cu toate acestea, raportorul 
subliniază interconexiunile cu guvernanța corporativă, ceea ce poate justifica o strategie mai 
flexibilă de a lăsa statelor membre marja pentru a adapta dispozițiile la cadrele legislative 
naționale.

Analizele arată că piața auditului este foarte concentrată până într-acolo încât în unele state 
membre opțiunile existente sunt reduse pentru că una sau două mari societăți de audit domină 
piața. Raportorul pentru aviz se arată sceptic în ceea ce privește posibilitatea ca propunerea 
Comisiei să poată într-adevăr schimba actuala situație a pieței și să elimine oligopolurile 
existente. Numai intervențiile drastice asupra pieței pot atinge acest obiectiv. Cu toate acestea, 
este discutabil dacă astfel de măsuri ar fi proporționale. În plus, unele dintre măsurile propuse 
pot determina o și mai mare concentrare a pieței și, prin urmare, ar trebui examinate cu 
atenție.

Raportorul pentru aviz sprijină măsurile pentru creșterea calității auditurilor și pentru 
consolidarea independenței auditorilor. Cu toate acestea, subliniază că orice astfel de măsuri 
trebuie să fie proporționale cu obiectivele care trebuie atinse. Din acest motiv, raportorul 
pentru aviz propune să se revizuiască sau cel puțin să se ajusteze intervențiile cele mai 
importante asupra pieței prevăzute în propunere, cum ar fi, de exemplu, limitarea serviciilor 
conexe de audit financiar și conceptul de rotație externă obligatorie. Deși cel din urmă 
prezintă unele avantaje, precum o independență sporită a auditorilor, acesta prezintă totuși, în 
forma sa actuală, și riscul unei și mai mari concentrări a pieței, al reducerii numărului de 
societăți de audit și al unei calități mai scăzute a auditurilor în primii ani care urmează rotației. 
Prin urmare, raportorul pentru aviz propune extinderea duratei maxime a perioadei de numire 
a auditorilor.

Raportorul pentru aviz propune să se consolideze în mod semnificativ poziția comitetului de 
audit. În primul rând, din 7 în 7 ani, ar trebui desfășurată o procedură publică de ofertare 
pentru selecția unui auditor, ceea ce ar permite tuturor auditorilor sau societăților de audit 
interesați să-și ofere serviciile, făcând astfel procesul de selecție mult mai transparent și 
oferind comitetului de audit o gamă mai largă de selecție, precum și posibilitatea de a alege 
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societatea cea mai calificată. Pe parcursul întregului proces de selecție a auditorului, comitetul 
de audit este reprezentantul entității auditate și desfășoară negocierile. În plus, poziția 
investitorilor ar trebui consolidată prin supunerea tuturor serviciilor conexe auditului unui 
proces de aprobare prealabilă de către comitetul de audit, ceea ce reduce riscurile la adresa 
independenței auditorilor.

Raportul suplimentar adresat comitetului de audit și organului de supraveghere este salutat în 
mod deosebit de raportorul pentru aviz pentru că sporește cantitatea de informații oferită și 
reprezintă locul cel mai potrivit pentru a aborda chestiunile esențiale precum aplicarea 
principiului continuării activității, a lacunelor din sistemele de control intern și a situațiilor de 
neconformitate. În acest raport trebuie să se analizeze în detaliu calitatea situațiilor financiare 
ale conducerii. Din acest motiv, raportorul pentru aviz propune să mute câteva aspecte din 
raportul de audit public în raportul suplimentar, pentru că interesele investitorilor sunt cel mai 
bine reprezentate atunci când se oferă mai multe informații organelor care îi reprezintă și când 
dispun de cunoștințele necesare cu privire la entitatea respectivă, decât atunci când 
informațiile sunt puse la dispoziția publicului, care nu cunoaște entitatea.

În principiu, se poate lua în calcul limitarea serviciilor oferite entității auditate în plus față de 
simplul audit statutar, pentru că amenință să pună în pericol independența auditorilor dacă 
onorariile suplimentare sunt disproporționate comparativ cu valoarea onorariilor de audit. Cu 
toate acestea, unele dintre serviciile menționate sunt strâns legate de munca de audit și pot fi 
prestate în modul cel mai eficient sau, în unele cazuri, pot fi prestate numai de auditor. De 
aceea, ar fi disproporționat să se stabilească o limită aleatorie care să nu poată fi ajustată în 
funcție de situațiile concrete sau de complexitatea entității în raport cu onorariile de audit. În 
schimb, raportorul pentru aviz propune să se interzică serviciile care nu au legătură cu auditul 
și să se supună serviciile conexe auditului și alte servicii de asigurare menționate în mod 
expres unui proces de aprobare prealabilă de către comitetul de audit. În plus, auditorilor li se 
cere să evite orice punere în pericol a independenței și să ia măsuri de protecție adecvate. 
Pentru a permite existența a noi servicii în viitor, atât lista serviciilor interzise, cât și lista 
serviciilor permise nu ar trebui să fie închise.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) O organizare corespunzătoare a 
auditorilor statutari și a societăților de audit 
statutar va contribui la prevenirea oricăror 
aspecte care le amenință independența. 
Astfel, proprietarii sau acționarii unei 

(8) O organizare corespunzătoare a 
auditorilor statutari și a societăților de audit 
statutar va contribui la prevenirea oricăror 
aspecte care le amenință independența. 
Astfel, proprietarii sau acționarii unei 



PA\912931RO.doc 5/55 PE496.380v01-00

RO

societăți de audit, precum și cei care o 
administrează, nu trebuie să intervină în 
derularea unui audit statutar în niciun mod 
care ar putea să pericliteze independența și 
obiectivitatea auditorului care efectuează 
auditul statutar în numele societății de 
audit. În plus, auditorii statutari și 
societățile de audit trebuie să stabilească 
politici și proceduri interne 
corespunzătoare pentru angajați și alte 
persoane din cadrul organizației care sunt 
implicate în activitatea de audit statutar, 
pentru a garanta respectarea obligațiilor 
statutare. Aceste politici și proceduri 
trebuie să vizeze în special preîntâmpinarea 
și abordarea oricăror amenințări la adresa 
independenței și să asigure calitatea, 
integritatea și temeinicia auditului statutar. 
Politicile și procedurile trebuie să fie 
proporționale cu dimensiunea și 
complexitatea activității comerciale 
desfășurate de auditorul statutar sau 
societatea de audit.

societăți de audit, precum și cei care o 
administrează, nu trebuie să intervină în 
derularea unui audit statutar în niciun mod 
care ar putea să pericliteze independența și 
obiectivitatea auditorului care efectuează 
auditul statutar în numele societății de 
audit. În plus, auditorii statutari și 
societățile de audit trebuie să stabilească 
politici și proceduri interne 
corespunzătoare pentru angajați și alte 
persoane din cadrul organizației care sunt 
implicate în activitatea de audit statutar, 
pentru a garanta respectarea obligațiilor 
statutare. Aceste politici și proceduri 
trebuie să vizeze în special preîntâmpinarea 
și abordarea oricăror amenințări la adresa 
independenței și să asigure calitatea, 
integritatea și temeinicia auditului statutar. 
Politicile și procedurile trebuie să fie 
proporționale cu dimensiunea și 
complexitatea activității comerciale 
desfășurate de auditorul statutar sau 
societatea de audit și ale entității auditate.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Independența auditorilor statutari, a 
societăților de audit sau a membrilor 
rețelelor din care aceștia fac parte poate fi 
compromisă prin prestarea altor servicii 
decât cele de audit statutar către entitățile 
auditate. Prin urmare, este oportun să li se 
interzică auditorilor statutari, societăților 
de audit și membrilor rețelelor din care 
aceștia fac parte să presteze servicii care 
nu au legătură cu auditul către entitățile 
auditate. Dacă o societate de audit 
prestează servicii care nu au legătură cu 
auditul către o societate, acea societate de 
audit nu mai poate efectua auditul statutar 

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

care nu au legătură cu auditul către o 
societate, acea societate de audit nu mai 
poate efectua auditul statutar al companiei 
în cauză, reducându-se astfel numărul 
societăților de audit disponibile pentru 
derularea de audituri statutare, mai ales în 
sectorul auditului entităților de interes 
public de dimensiuni mari, în care piața 
este concentrată. Drept urmare, pentru a 
asigura existența unui număr minim de 
societăți de audit care pot furniza servicii 
de audit către entitățile de interes public de 
dimensiuni mari, este oportun să li se 
impună societăților de audit de dimensiuni 
mari să își axeze activitatea profesională pe 
efectuarea de audituri statutare și să li se 
interzică să presteze alte servicii care nu au 
legătură cu funcția de auditor statutar, cum 
ar fi serviciile de consultanță.

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Auditul statutar are drept rezultat un 
aviz privind veridicitatea și corectitudinea 
situațiilor financiare ale entităților auditate. 
Posibilitatea ca factorii interesați să nu 
cunoască limitările unui audit (pragul de 
semnificație, tehnicile de eșantionare, rolul 
auditorului în depistarea fraudei și 
responsabilitatea conducerii) poate antrena 
un decalaj între realitate și așteptări. Pentru 
a reduce acest decalaj, este important să se 
clarifice sfera de cuprindere a auditului 
statutar.

(15) Auditul statutar are drept rezultat un 
aviz privind veridicitatea și corectitudinea 
situațiilor financiare ale entităților auditate. 
Posibilitatea ca factorii interesați să nu 
cunoască limitările unui audit (pragul de 
semnificație, tehnicile de eșantionare, rolul 
auditorului în depistarea fraudei și 
responsabilitatea conducerii) poate antrena 
un decalaj între realitate și așteptări. Pentru 
a reduce acest decalaj, este important să se 
clarifice sfera de cuprindere a auditului 
statutar, fără a distrage atenția factorilor 
interesați de la conținutul efectiv al 
opiniei de audit.

Or. en
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Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Deși responsabilitatea principală de a 
furniza informații financiare revine 
conducerii entităților auditate, auditorii au 
rolul important de a aduce în mod activ în 
atenția conducerii probleme din 
perspectiva utilizatorului. Astfel, pentru a
îmbunătăți calitatea auditului, este esențial 
să se consolideze scepticismul profesional 
al auditorilor față de entitatea auditată. 
Auditorii trebuie să admită posibilitatea 
existenței unei denaturări semnificative 
datorate fraudei sau erorii, indiferent de 
experiența anterioară a auditorului în ceea 
ce privește onestitatea și integritatea 
conducerii entității auditate. Asigurarea 
calității auditului trebuie să reprezinte 
criteriul principal de organizare a activității 
de audit, precum și de alocare a resurselor 
necesare în funcție de sarcini. Integritatea 
auditorului statutar, a societății de audit și a 
personalului acestora este esențială pentru 
a garanta încrederea publicului în auditurile 
statutare și în piețele financiare. Prin 
urmare, orice incident care poate avea 
consecințe grave asupra integrității 
activității de audit statutar trebuie gestionat 
corespunzător. Auditorul statutar sau 
societatea de audit trebuie să își bazeze 
activitatea de audit pe documente adecvate.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Concluziile auditului statutar trebui să
fie prezentate factorilor interesați în 

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

raportul de audit. Pentru a spori încrederea 
factorilor interesați în situațiile financiare 
ale entității auditate, este foarte important 
ca raportul de audit să fie bine fondat și 
justificat, iar conținutul trebuie să cuprindă 
și informații suplimentare specifice legate 
de auditul efectuat. Mai precis, raportul de 
audit trebuie să includă informații cu 
privire la metodologia utilizată, la 
chestiunile din situațiile financiare care
sunt fundamentale pentru înțelegerea 
utilizatorului, la faptul dacă auditul 
statutar a avut ca scop identificarea 
fraudelor, iar în cazul unei opinii cu 
rezerve sau negative sau a unei 
imposibilități de exprimare a unei opinii, 
motivele acestei decizii.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Comitetele de audit sau organismele 
cu funcție echivalentă din cadrul entității 
auditate au un rol decisiv în efectuarea 
unor audituri statutare de calitate ridicată. 
În special, este important să se consolideze 
independența și competențele tehnice ale 
comitetului de audit, impunând obligația ca 
majoritatea membrilor comitetului să fie 
independenți, iar minimum un membru să 
aibă competențe în domeniul auditului și 
alt membru în domeniul auditului și/sau 
contabilității. În Recomandarea Comisiei 
din 15 februarie 2005 privind rolul 
directorilor neexecutivi sau al membrilor 
consiliilor de supraveghere ale societăților 

(23) Comitetele de audit sau organismele 
cu funcție echivalentă din cadrul entității 
auditate au un rol decisiv în efectuarea 
unor audituri statutare de calitate ridicată. 
În special, este important să se consolideze 
independența și competențele tehnice ale 
comitetului de audit, impunând obligația ca 
majoritatea membrilor comitetului să fie 
independenți, iar minimum un membru să 
aibă competențe în domeniul auditului și 
alt membru în domeniul auditului și/sau 
contabilității. Membrii comitetului de 
audit ar trebui să ia parte la programe de 
perfecționare a competențelor pentru a-și 
asigura un nivel adecvat de cunoștințe 



PA\912931RO.doc 9/55 PE496.380v01-00

RO

cotate la bursă și comitetele consiliului de 
administrație sau de supraveghere se 
prevede modul de constituire și de 
funcționare a comitetelor de audit. Totuși, 
având în vedere dimensiunile consiliilor de 
administrație ale societăților cu capitalizare 
bursieră redusă și ale entităților de interes 
public mici și mijlocii, ar fi oportun ca 
atribuțiile comitetului de audit sau ale 
organismului cu funcții echivalente din 
cadrul entităților auditate să poată fi 
îndeplinite în întregime de organismul 
administrativ sau de supraveghere. De 
asemenea, entitățile de interes public care 
sunt OPCVM-uri sau fonduri de investiții 
alternative trebuie scutite de obligația de a 
desemna un comitet de audit. Această 
scutire are în vedere faptul că atunci când 
aceste fonduri funcționează numai în 
scopul administrării în comun a activelor, 
angajarea unui comitet de audit nu este 
adecvată. OPCVM-urile și fondurile de 
investiții alternative, precum și societățile 
care le gestionează, funcționează într-un 
cadru de reglementare strict definit și fac 
obiectul unor mecanisme de guvernanță 
specifice, cum ar fi controalele exercitate 
de depozitarii acestora.

tehnice pentru îndeplinirea sarcinilor lor.
În Recomandarea Comisiei din 15 
februarie 2005 privind rolul directorilor 
neexecutivi sau al membrilor consiliilor de 
supraveghere ale societăților cotate la bursă 
și comitetele consiliului de administrație 
sau de supraveghere se prevede modul de 
constituire și de funcționare a comitetelor 
de audit. Totuși, având în vedere 
dimensiunile consiliilor de administrație 
ale societăților cu capitalizare bursieră 
redusă și ale entităților de interes public 
mici și mijlocii, ar fi oportun ca atribuțiile 
comitetului de audit sau ale organismului 
cu funcții echivalente din cadrul entităților 
auditate să poată fi îndeplinite în întregime 
de organismul administrativ sau de 
supraveghere. De asemenea, entitățile de 
interes public care sunt OPCVM-uri sau 
fonduri de investiții alternative trebuie 
scutite de obligația de a desemna un 
comitet de audit. Această scutire are în 
vedere faptul că atunci când aceste fonduri 
funcționează numai în scopul administrării 
în comun a activelor, angajarea unui 
comitet de audit nu este adecvată. 
OPCVM-urile și fondurile de investiții 
alternative, precum și societățile care le 
gestionează, funcționează într-un cadru de 
reglementare strict definit și fac obiectul 
unor mecanisme de guvernanță specifice, 
cum ar fi controalele exercitate de 
depozitarii acestora.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) De asemenea, este important să se 
consolideze rolul comitetului de audit în 
desemnarea unui nou auditor statutar sau a 
unei noi societăți de audit, pentru ca 

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

adunarea generală a acționarilor sau a 
membrilor entității auditate să decidă în 
cunoștință de cauză. Astfel, atunci când 
consiliul de administrație înaintează o 
propunere adunării generale trebuie să 
menționeze dacă propunerea dă curs 
recomandării comitetului de audit, iar dacă 
nu, care sunt motivele. Recomandarea 
comitetului de audit trebuie să includă cel 
puțin două opțiuni posibile pentru misiunea 
de audit, o evaluarea exhaustivă a 
ambelor opțiuni și o preferință justificată 
corespunzător pentru una dintre ele, astfel 
încât adunarea generală să aibă o 
posibilitate reală de a alege. Pentru ca 
recomandarea să furnizeze o justificare 
corectă și adecvată, comitetul de audit 
trebuie să utilizeze rezultatele unei 
proceduri obligatorii de ofertare organizate 
de entitatea auditată, prin comitetul de 
audit. Entitatea auditată trebuie să publice 
o invitație de participare la procedura de
ofertare pentru auditori sau societăți de 
audit care să prezinte oferte pentru 
misiunea de audit. Documentația 
procedurii de ofertare trebuie să cuprindă 
criterii de selecție transparente și 
nediscriminatorii care să fie utilizate la 
evaluarea ofertelor. Cu toate acestea, având 
în vedere că o astfel de procedură de
ofertare ar presupune costuri pentru 
societățile cu o capitalizare bursieră redusă 
sau pentru entitățile de interes public mici 
și mijlocii, având în vedere dimensiunea 
acestora, este oportun ca astfel de entități 
să fie scutite de această obligație.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Numirea a doi sau mai mulți auditori (26) Numirea a doi sau mai mulți auditori 
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statutari sau societăți de audit de către 
entitățile de interes public ar consolida 
scepticismul profesional și ar contribui la o 
calitate mai bună a auditului. De asemenea, 
această măsură combinată cu prezența 
societăților mai mici de audit facilitează 
dezvoltarea capacității acestor societăți și 
contribuie, astfel, la creșterea alternativelor 
aflate la dispoziția entităților de interes 
public în ceea ce privește alegerea 
auditorilor statutari și a societăților de 
audit. În consecință, entitățile de interes 
public de dimensiuni mari trebuie 
încurajate și stimulate să desemneze mai 
mulți auditori statutari sau mai multe 
societăți de audit care să efectueze auditul 
statutar.

statutari sau societăți de audit de către 
entitățile de interes public ar consolida 
scepticismul profesional și ar contribui la o 
calitate mai bună a auditului. De asemenea, 
această măsură combinată cu prezența 
societăților mai mici de audit facilitează 
dezvoltarea capacității acestor societăți și 
contribuie, astfel, la creșterea alternativelor 
aflate la dispoziția entităților de interes 
public în ceea ce privește alegerea 
auditorilor statutari și a societăților de 
audit.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

societății de audit. Pentru a asigura o 
tranziție fără probleme în cazul în care 
există un nou auditor sau o nouă societate 
de audit, fostul auditor trebuie să îi 
transmită noului auditor un dosar de 
predare cu informații pertinente.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Piața serviciilor de audit statutar 
furnizate entităților de interes public 
evoluează în timp. Prin urmare, este 
necesar ca autoritățile competente să 
monitorizeze evoluțiile pieței, mai ales în
ceea ce privește posibilitatea existenței 
unui număr limitat de auditori și riscurile 
antrenate de un grad ridicat de concentrare 
a pieței.

(33) Piața serviciilor de audit statutar 
furnizate entităților de interes public 
evoluează în timp. Prin urmare, este 
necesar ca statele membre să monitorizeze 
evoluțiile pieței, mai ales în ceea ce 
privește posibilitatea existenței unui număr 
limitat de auditori și riscurile antrenate de 
un grad ridicat de concentrare a pieței.

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Auditorul statutar sau societatea de audit ia 
toate măsurile necesare pentru a se asigura 
că derularea auditului statutar al unei 
entități de interes public nu este 
influențată de un conflict de interese 
existent sau potențial ori de relații de 
afaceri sau de altă natură care implică 
auditorul statutar sau societatea de audit
care efectuează auditul și după caz, 
rețeaua din care face parte, personalul de 
conducere, auditorii, angajații și orice 

Auditorul statutar sau societatea de audit ia 
toate măsurile necesare pentru a se asigura 
că independența auditorului statutar sau a 
societății de audit care desfășoară un 
audit statutar nu este compromisă de 
relații financiare, personale, de afaceri, de 
muncă sau de altă natură care implică 
auditorul statutar, societatea de audit, 
rețeaua sau societățile afiliate și orice 
persoană fizică care ar putea să 
influențeze rezultatul auditului statutar.



PA\912931RO.doc 13/55 PE496.380v01-00

RO

persoană fizică ale cărei servicii se află la 
dispoziția sau sub controlul auditorului
statutar sau a societății de audit sau orice 
persoană legată direct sau indirect de 
auditorul statutar sau de societatea de 
audit printr-o relație de control.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus reflectă mai bine natura relației auditorului statutar sau a societății de 
audit față de entitatea auditată și descrie într-un mod mai exhaustiv posibilele riscuri la 
adresa independenței. În plus, amendamentul este aliniat mai bine la normele internaționale 
de etică și ar asigura o concurență echitabilă la nivel internațional.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) auditorul statutar sau societatea de audit 
elaborează sisteme administrative și 
organizatorice adecvate și eficace pentru a 
preveni, identifica, elimina sau gestiona și 
pentru a releva aspectele care îi amenință 
independența, menționate la articolul 11 
alineatul (2);

(e) auditorul statutar sau societatea de audit 
elaborează sisteme administrative și 
organizatorice adecvate și eficace pentru a 
preveni, identifica, elimina sau gestiona și 
pentru a informa comitetul de audit al 
entității auditate cu privire la aspectele 
care îi amenință independența, menționate 
la articolul 11 alineatul (2);

Or. en

Justificare

Ar trebui să se precizeze clar că, în aceste cazuri, cel care ar trebui informat este comitetul 
de audit al entității auditate. 

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) auditorul statutar sau societatea de audit 
implementează politici de remunerare 

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

adecvate prin care oferă suficiente 
stimulente legate de performanțe astfel 
încât să asigure calitatea auditului.
Recompensarea și evaluarea 
performanțelor angajaților nu se efectuează 
în funcție de veniturile pe care auditorul 
statutar sau societatea de audit le obține 
din serviciile conexe auditului sau alte 
servicii de asigurare prestate pentru 
entitatea auditată;

Or. en

Justificare

Este probabil complet disproporțional să se interzică corelarea recompensării cu veniturile 
obținute. Pare să fie mai adecvat să se reducă stimulentele pentru prestarea de servicii în 
plus față de auditul statutar.

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Persoanele sau societățile menționate la 
alineatul (2) nu solicită și nu acceptă bani,
daruri sau favoruri de la nicio persoană
care are o relație contractuală cu 
auditorul statutar sau cu societatea de 
audit.

(4) Persoanele sau societățile menționate la 
alineatul (2) nu solicită și nu acceptă daruri 
sau favoruri de la entitatea auditată, cu 
excepția cazului în care un terț obiectiv, 
rezonabil și informat ar considera 
valoarea acestora nesemnificativă.

Or. en

Justificare

Definiția „darurilor” sau „favorurilor” include în mod evident termenul de „bani”, motiv 
pentru care acest element este redundant. În plus, obiectivul propunerii este de a crește 
independența auditorului sau a societății de audit față de entitatea auditată, motiv pentru 
care extinderea dispoziției de mai sus la relațiile cu terții este disproporționată și nu prezintă 
nicio valoare adăugată. Favorurile sau darurile nesemnificative care nu pot avea în mod 
rezonabil o influență asupra auditului ar trebui excluse.

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care auditorul statutar sau 
societatea de audit furnizează entității 
auditate servicii conexe de audit 
financiar, astfel cum se prevede la 
articolul 10 alineatul (2), onorariile 
aferente acestor servicii sunt limitate la 
maximum 10 % din onorariile achitate de 
entitatea auditată pentru auditul statutar.

eliminat

Or. en

Justificare

Când serviciile sunt legate de audit și fac astfel parte din sarcinile de bază, pe care numai 
auditorul sau societatea de audit le poate presta, atunci nu ar trebui să existe nicio limitare 
corelată cu onorariile. Cu toate acestea, se sugerează în schimb să se restricționeze lista de 
servicii care nu au legătură cu auditul și să se supună toate serviciile care au sau nu legătură 
cu auditul unei aprobări prealabile din partea comitetului de audit sau consiliului de 
supraveghere.

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Auditorul statutar sau societatea de audit 
care derulează auditul statutar la entități de 
interes public poate presta, pentru entitatea 
auditată, societatea-mamă a acesteia sau 
întreprinderile controlate de aceasta, 
servicii de audit statutar, servicii conexe 
auditului și alte servicii de asigurare care 
fac obiectul unei aprobări prealabile de 
către comitetul de audit, atât timp cât 
acestea nu reprezintă un risc pentru 
independența auditorului, care să nu 
poată fi redus la un nivel acceptabil prin 
aplicarea de măsuri de protecție.

Or. en
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Justificare

Articolul 10 modificat oferă un sistem de protecție pe trei niveluri în ceea ce privește 
prestarea de servicii în plus față de auditul statutar. În primul rând, un serviciu n poate fi 
prestat decât dacă nu există niciun pericol la adresa independenței auditorului. În al doilea 
rând, serviciul nu poate fi interzis în mod explicit și, în al treilea rând, comitetul de audit 
trebuie să aprobe prestarea tuturor serviciilor. În plus, serviciile aprobate nu sunt definite cu 
o mai mare precizie decât serviciile conexe auditului sau alte servicii de asigurare.

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul în care auditorul statutar face parte 
dintr-o rețea, un membru al rețelei 
respective poate presta, pentru entitatea 
auditată, societatea-mamă a acesteia sau 
întreprinderile controlate de aceasta, 
servicii de audit statutar, servicii conexe 
auditului și alte servicii de asigurare care 
fac obiectul unei aprobări prealabile de 
către comitetul de audit, atât timp cât 
acestea nu reprezintă un risc pentru 
independența auditorului, care să nu 
poată fi redus la un nivel acceptabil prin 
aplicarea de măsuri de protecție.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul de la paragraful anterior.

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În sensul prezentului articol, servicii 
conexe auditului și alte servicii de 
asigurare înseamnă în special:

Or. en
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Justificare

Lista modificată nu este o listă închisă, ci doar o listă orientativă. Prin urmare, pot fi 
aprobate și alte servicii, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile de la alineatul (1).

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) certificarea respectării obligațiilor 
fiscale în cazul în care aceasta este 
impusă de dreptul național;

(e) certificarea respectării obligațiilor 
fiscale, pregătirea declarațiilor fiscale, 
consiliere cu privire la impozitele 
indirecte, impozitele pe salarii, prețurile 
de transfer, taxele vamale și măsurile de 
sprijin public, asistență cu privire la 
inspecțiile fiscale și anchetele autorităților 
fiscale;

Or. en

Justificare

Auditorii sunt cei mai în măsură să realizeze certificarea respectării obligațiilor fiscale. Mai 
ales în cazul entităților de interes public de dimensiuni mici, acesta este un serviciu important 
care ar trebui autorizat întotdeauna, indiferent dacă certificarea este obligatorie prin lege 
sau nu.

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sistemele informatice de audit, 
procedurile de control intern sau de 
gestionare a riscurilor legate de 
întocmirea și/sau verificarea informațiilor 
financiare cuprinse în situațiile 
financiare și consiliere privind riscurile;

Or. en
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Justificare

Deși conceperea și implementarea unor astfel de sisteme și proceduri de control și gestionare 
a riscurilor ar trebui interzise, auditarea unui astfel de sistem ar trebui permisă pentru că 
auditorul sau societatea de audit trebuie să se poată baza pe corectitudinea informațiilor 
oferite prin aceste sisteme.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) oferirea de garanții cu privire la 
implementarea și dezvoltarea sistemelor 
electronice de procesare a datelor;

Or. en

Justificare

Acest amendament se referă exclusiv la serviciile de asigurare și nu la implementarea 
efectivă a sistemelor de procesare de date.

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) auditarea sistemelor de pensii 
ocupaționale și a obligațiilor de pensie;

Or. en

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) orice altă sarcină statutară aferentă 
serviciilor de audit, impusă auditorilor 
statutari sau societăților de audit în temeiul 

(f) orice altă sarcină statutară aferentă 
serviciilor de audit, impusă auditorilor 
statutari sau societăților de audit în temeiul 
dreptului Uniunii și/sau al legislațiilor 
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dreptului Uniunii. naționale.

Or. en

Justificare

Există diferite dispoziții legislative naționale de care auditorul sau societatea de audit ar 
trebui în mod evident să țină seama.

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) întocmirea de scrisori administrative 
(comfort letters) către investitori cu ocazia 
unei emisiuni de titluri de valoare ale 
întreprinderii și opinii privind 
corectitudinea sau rapoarte privind 
aportul de capital în natură;

Or. en

Justificare

Auditorul sau societatea de audit ai unei entități auditate sunt de obicei cei mai în măsură să 
ofere aceste servicii, un eventual conflict de interese fiind improbabil.

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Acest amendament precizează că lista de servicii care nu au legătură cu auditul nu este 
închisă, ci servește drept exemplu, ceea ce înseamnă că orice serviciu care nu are legătură cu 
auditul, fie că este menționat în mod explicit sau nu, este interzis.
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Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Combinare cu punctul (vi).

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) servicii de evaluare;

Or. en

Justificare

Opiniile privind corectitudinea sau rapoartele privind aportul de capital în natură ar trebui 
permise.

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) conceperea și implementarea 
sistemelor informatice financiare pentru 
entitățile de interes public menționate la 

(vi) conceperea sau implementarea 
sistemelor informatice financiare;
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articolul 2 alineatul (13) literele (b) – (j) 
din Directiva 2006/43/CE;

Or. en

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a – punctul viiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viiia) servicii de resurse umane, inclusiv 
recrutarea personalului de conducere; 

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a – punctul viiib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viiib) servicii juridice și fiscale care 
implică și altceva decât prezentarea 
alternativelor; servicii fiscale pentru 
persoanele fizice care joacă un rol 
important în activitățile de raportare 
financiară pentru entitatea auditată și 
comercializarea sistemelor de programare 
fiscală;

Or. en

Justificare

Clarificarea serviciilor de consiliere fiscală permise.

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) servicii care pot antrena un conflict de 
interese:

eliminat

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

Or. en

Justificare

Se propune să existe numai servicii permise și autorizate, toate serviciile necesitând 
aprobarea prealabilă a comitetului de audit sau a consiliului de supraveghere. Serviciile de 
evaluare prealabilă nu ar trebui prestate de auditor sau de societatea de audit și pot fi 
prestate de auditori terți.

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul și al doilea 
paragraf, serviciile menționate la litera 
(b) punctele (iii) și (iv) pot fi furnizate de 
auditorul statutar sau de societatea de 
audit, cu condiția aprobării prealabile din 
partea autorității competente prevăzute la 

eliminat
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articolul 35 alineatul (1).

Or. en

Justificare

În lista modificată și restricționată, toate serviciile care nu au legătură cu auditul sunt 
interzise și nu mai este nevoie de derogare.

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul și al doilea 
paragraf, serviciile menționate la litera 
(b) punctele (i) și (ii) pot fi furnizate de 
auditorul statutar sau de societatea de 
audit, cu condiția aprobării prealabile din 
partea comitetului de audit, astfel cum se 
prevede la articolul 31 din prezentul 
regulament.

eliminat

Or. en

Justificare

În lista modificată și restricționată, toate serviciile care nu au legătură cu auditul sunt 
interzise și nu mai este nevoie de derogare.

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Participarea la procesul decizional al 
entității auditate și prestarea serviciilor 
care nu au legătură cu auditul sunt 
considerate activități care afectează 
întotdeauna independența auditorului.

Or. en
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Justificare

Având în vedere că se prevede, pe de o parte, un sistem de servicii permise conexe auditului 
și alte servicii de asigurare și, pe de altă parte, un sistem de servicii care nu au legătură cu 
auditul, ar trebui să se considere că acestea din urmă afectează independența.

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Caduc din cauza interzicerii tuturor serviciilor care nu au legătură cu auditul și a 
modificărilor de la paragraful anterior.

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

Conceptul așa-numitelor societăți care prestează exclusiv servicii de audit reprezintă o 
intervenție disproporționată asupra pieței, a cărei valoare adăugată nu este deloc evidentă. 
În plus, toate serviciile care nu au legătură cu auditul sunt în prezent interzise, ceea ce 
înseamnă că nu este nevoie de dispoziții specifice entităților de interes public de mari 
dimensiuni în acest sens.

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Schimbare datorată amendamentelor anterioare.

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– integritatea entității de interes public, fără 
a aduce atingere prevederilor Directivei 
2005/60/CE.

– integritatea membrilor organului de 
administrație, de conducere sau de 
supraveghere al entității de interes public, 
fără a aduce atingere prevederilor 
Directivei 2005/60/CE.

Or. en

Justificare

Amendamentul reflectă mai bine sarcina de îndeplinit și vizează personalul responsabil cu 
administrarea entității auditate.

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când efectuează auditul statutar al 
unei entități de interes public, auditorul 
statutar sau societatea de audit își păstrează 
scepticismul profesional pe tot parcursul 
auditului și admite posibilitatea existenței 
unor denaturări semnificative, datorate 
faptelor sau conduitei, care indică nereguli, 
inclusiv fraude sau erori, indiferent de 
experiența anterioară a auditorului statutar 
sau a societății de audit în ceea ce privește 
corectitudinea și integritatea personalului 
de conducere și a persoanelor responsabile 
cu administrarea entității auditate.

Atunci când efectuează auditul statutar al 
unei entități de interes public, auditorul 
statutar sau societatea de audit își păstrează 
scepticismul profesional pe tot parcursul 
auditului și admite posibilitatea existenței 
unor denaturări semnificative, datorate 
faptelor sau conduitei, care indică nereguli, 
inclusiv fraude sau erori, indiferent de 
experiența anterioară a auditorului statutar 
sau a societății de audit în ceea ce privește 
corectitudinea și integritatea personalului 
de conducere și a persoanelor responsabile 
cu administrarea entității auditate, astfel 
cum prevăd normele internaționale de 
audit, prevăzute la articolul 26 din 
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Directiva 2006/43/CE.

Or. en

Justificare

Există norme internaționale generale de audit care oferă indicații ample cu privire la 
scepticismul profesional.

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) corespondența cu entitatea auditată 
privind auditul statutar;

(b) corespondența semnificativă cu 
entitatea auditată privind auditul statutar;

Or. en

Justificare

Întreaga corespondență legată de auditul statutar este un concept prea amplu care ar avea ca 
rezultat o cantitate de date lipsită de utilitate la o dată ulterioară și care ar crește în mod 
inutil costurile și sarcina administrativă a auditurilor statutare.

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) datele de început și de încheiere ale 
etapelor procedurilor de audit stabilite în 
planul de audit;

(e) datele de început și de încheiere ale 
auditurilor statutare;

Or. en

Justificare

Natura auditurilor statutare nu permite existența unor date clare pentru etapele individuale 
pentru că este vorba de un proces iterativ, conceput să conducă la o opinie finală de audit.
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Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) avizul auditorului statutar sau al 
partenerului cheie de audit, astfel cum 
reiese din proiectele rapoartelor
menționate la articolele 22 și 23;

(h) avizul auditorului statutar sau al 
partenerului cheie de audit, astfel cum 
reiese din rapoartele menționate la 
articolele 22 și 23;

Or. en

Justificare

În final, doar rapoartele finale reflectă opinia partenerilor-cheie, motiv pentru care referirea 
la proiectele de rapoarte cu eventualele greșeli sau cel puțin incomplete nu prezintă cu 
adevărat o valoare adăugată.

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) descrie metodologia utilizată, inclusiv 
proporția în care bilanțul a fost verificat 
direct și proporția în care a fost analizat 
din punct de vedere al sistemului și al 
conformității;

(h) descrie metodologia utilizată;

Or. en

Justificare

Aceste informații nu ar trebui detaliate într-un raport public, ci într-un raport suplimentar 
adresat comitetului de audit / consiliului de supraveghere.

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) explică eventualele variații ale ponderii 
analizei de fond și de conformitate 

eliminat
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comparativ cu anii precedenți, chiar dacă 
auditul statutar din anul anterior a fost 
efectuat de un alt auditor sau alți auditori 
statutari sau de altă societate sau alte 
societăți de audit;

Or. en

Justificare

Normele internaționale existente ar trebui să fie suficiente în acest sens și orice aspect 
complex suplimentar ar putea să creeze probleme în practică. În plus, este discutabil dacă o 
parte terță care nu este familiarizată cu chestiunile tehnice poate înțelege informațiile 
suplimentare oferite, iar comitetul de audit ar trebui de obicei informat cu privire la punctele-
cheie ale auditului, motiv pentru care acest element a fost adăugat la raportul suplimentar.

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) prezintă detaliile pragului de 
semnificație aplicat la efectuarea 
auditului statutar;

eliminat

Or. en

Justificare

În termeni practici, astfel de informații prezintă o valoare adăugată infimă pentru părțile 
terțe nefamiliarizate cu contextul, în special având în vedere că nivelurile pragului de 
semnificație sunt diferite într-un raport. Menționarea nivelurilor pragului de semnificație nu 
numai că ar face raportul mai complex, dar ar conduce în mod implicit la concluzii privind 
pragurile absolute de semnificație fără a ține seama de circumstanțele generale. Pentru că 
informațiile sunt în continuarea relevante, acestea sunt adăugate la raportul suplimentar.

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) identifică principalele secțiuni din 
situațiile financiare anuale sau 
consolidate care prezintă un risc de 

(k) atrage atenția, atunci când este cazul, 
asupra aspectelor evidențiate în situațiile 
financiare care, din punctul de vedere al 
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denaturare semnificativă, inclusiv 
estimările contabile esențiale și secțiunile 
care conțin estimări incerte;

auditorului, sunt fundamentale pentru 
înțelegerea respectivelor situații 
financiare de către utilizatori;

Or. en

Justificare

Normele IFSR impune deja informarea comitetului de audit cu privire la punctele menționate 
la acest alineat. O formulare mai apropiată de standardele internaționale de audit este mai 
adecvată. Mai multe informații ar putea fi oferite în raportul suplimentar.

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) prezintă o declarație privind situația 
entității auditate sau, în cazul auditului 
statutar al situațiilor financiare
consolidate, a societății-mamă a grupului, 
mai ales în ceea ce privește capacitatea
entității sau a societății-mamă și a 
grupului de a-și îndeplini obligațiile în 
viitorul previzibil și deci de a-și continua 
activitatea;

(l) prezintă o concluzie cu privire la 
evaluarea realizată de auditorul statutar 
sau de societatea de audit cu privire la 
adecvarea utilizării de către conducere a 
principiului continuării activității în 
pregătirea situației financiare și la faptul 
că au fost identificate incertitudini 
substanțiale în legătură cu continuarea 
activității.

Or. en

Justificare

Un auditor verifică doar adecvarea utilizării principiului continuării activității și a 
incertitudinilor substanțiale în acest sens. Principiul în sine este totuși aplicat de conducerea 
entității auditate. Sarcina auditorului nu este să evalueze principiului continuării activității în 
sine.

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) evaluează sistemul de control intern 
al entității sau, în cazul situațiilor 
financiare consolidate, al societății-mamă 

eliminat
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a grupului, inclusiv deficiențele 
semnificative identificate în cursul 
auditului în ceea ce privește controlul 
intern, precum și evidența contabilă și 
sistemul contabil;

Or. en

Justificare

Comitetul de audit ar trebui informat cu privire la orice lacună în sistemele de control intern. 
O evaluare detaliată a unor astfel de lacune ar crește în mod considerabil costurile și povara 
unui audit. În plus, orice informații cu privire la astfel de lacune adresate unor părți terțe nu 
sunt relevante atât timp cât nu au condus la o opinie calificată.

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) confirmă faptul că opinia de audit este 
conformă cu raportul suplimentar adresat 
comitetul de audit menționat la articolul 
23;

eliminat

Or. en

Justificare

Ar trebui să se limiteze la schimburile dintre comitetul de audit și auditor. Pentru că publicul 
nu are acces la raportul suplimentar, orice referință la acesta nu prezintă o valoare adăugată 
și ar putea conduce chiar la neînțelegeri, de exemplu în cazul în care există diferențe între 
cele două rapoarte.

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) declară că nu a prestat alte servicii 
decât cele de audit, astfel cum sunt 
specificate la articolul 10 alineatul (3) și 
că auditorul/auditorii statutari sau 
societatea/societățile de audit s-au bucurat 

(q) declară că auditorul/auditorii statutari 
sau societatea/societățile de audit s-au 
bucurat de independență deplină pe durata 
auditului. În cazul în care auditul statutar a 
fost efectuat de o societate de audit, în 
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de independență deplină pe durata 
auditului. În cazul în care auditul statutar a 
fost efectuat de o societate de audit, în 
raport sunt enumerați toți membrii misiunii 
de audit și se stipulează faptul că toți 
membrii au fost pe deplin independenți și 
nu au avut interese directe sau indirecte în 
entitatea auditată;

raport sunt enumerați toți membrii misiunii 
de audit și se stipulează faptul că toți 
membrii au fost pe deplin independenți și 
nu au avut interese directe sau indirecte în 
entitatea auditată;

Or. en

Justificare

Ceea ce este relevant pentru public este faptul că auditorul a efectuat un audit în condiții de 
independență deplină, fapt evaluat de comitetul de audit. Normele de guvernanța corporativă 
prevăd că comitetul de audit verifică independența auditorului. În plus, se sugerează 
limitarea listei serviciilor care nu au legătură cu auditul.

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera r

Textul propus de Comisie Amendamentul

(r) indică serviciile, altele decât cele de 
audit, prevăzute la articolul 10 alineatul 
(3) litera (b) punctele (i) și (ii), pe care 
comitetul de audit i-a acordat permisiunea 
să le furnizeze către entitatea auditată;

(r) indică serviciile conexe auditului și alte 
servicii de asigurare prevăzute la articolul 
10, pe care comitetul de audit i-a acordat 
permisiunea să le furnizeze către entitatea 
auditată;

Or. en

Justificare

Fiindcă toate serviciile conexe auditului și alte servicii de asigurare ar trebui să facă obiectul 
aprobării de către comitetul de audit, iar serviciile care nu au legătură cu auditul sunt 
interzise, trebuie menționate numai primele.

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera s

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) indică serviciile, altele decât cele de 
audit, prevăzute la articolul 10 alineatul 

eliminat
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(3) litera (b) punctele (iii) și (iv), pe care 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 35 alineatul (1) i-a acordat 
permisiunea să le furnizeze către entitatea 
auditată;

Or. en

Justificare

Caduc pentru că toate serviciile conexe auditului și alte servicii de asigurare trebuie 
menționate potrivit literei anterioare.

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Dimensiunea raportului ar trebui să corespundă complexității entității și auditului, iar 
auditorul este cel mai în măsură să ia o decizie în acest sens.

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Auditorul/auditorii statutari sau 
societatea/societățile de audit care 
derulează audituri statutare la entități de 
interes public depun un raport suplimentar 
la comitetul de audit al entității respective.

Auditorul/auditorii statutari sau 
societatea/societățile de audit care 
derulează audituri statutare la entități de 
interes public depun un raport suplimentar 
la comitetul de audit și la consiliul de 
conducere, de administrație sau de 
supraveghere al entității respective.
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Or. en

Justificare

În cazul sistemelor duale care prezintă un consiliu de supraveghere, formularea inițială ar 
putea avea efectul de reducere a informațiilor oferite consiliului de supraveghere comparativ 
cu practicile din prezent.

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de audit sau organul cu funcție 
echivalentă poate transmite raportul 
suplimentar către organul de conducere, 
administrativ sau de supraveghere al 
entității auditate.

eliminat

Or. en

Justificare

Paragraf redundant în cazul în care raportul suplimentar este transmis în mod automat 
organului de conducere, de administrație sau de supraveghere.

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Având în vedere că raportul suplimentar este adresat în primul rând organului administrativ 
sau organului de supraveghere, decizia privind publicarea sa nu ar trebui lăsată la 
latitudinea conducerii.
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Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) descrie modul în care au fost distribuite 
sarcinile între auditorul/auditorii statutari 
și/sau societatea/societățile de audit;

(e) descrie modul în care au fost distribuite 
sarcinile între auditorul/auditorii statutari 
și/sau societatea/societățile de audit și 
include o descriere a domeniului și a 
calendarului auditului și a constatărilor 
semnificative ale auditului statutar 
efectuat, inclusiv lacunele semnificative 
existente în sistemul de control intern al 
entității auditate; abordează dificultățile 
importante întâlnite pe parcursul 
auditului și orice altă problemă detectată 
în cursul auditului statutar și care, în 
opinia profesională a auditorului sau a 
societății de audit, sunt semnificative 
pentru supravegherea procesului de 
raportare financiară;

Or. en

Justificare

Simpla distribuție a sarcinilor între auditori nu este suficientă, iar comitetul de audit nu ar 
trebui să primească informații suplimentare cu privire la elementele adăugate.

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) prezintă și explică raționamentele 
privind neclaritățile semnificative care ar 
putea pune la îndoială capacitatea entității 
de a-și continua activitatea;

(f) prezintă și explică modul în care 
evenimentele sau condițiile care au fost 
detectate în cursul auditului statutar ar 
putea pune la îndoială în mod semnificativ
capacitatea entității auditate de a-și 
continua activitatea și dacă aceste 
evenimente sau condiții constituie sau nu 
o incertitudine substanțială;

Or. en
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Justificare

Este important ca comitetul de audit să cunoască modul în care anumite evenimente și 
condiții pot arunca o umbră de îndoială și nu modul în care auditorul a ajuns la această 
concluzie. 

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) explică eventualele variații ale 
ponderii analizei de fond și de 
conformitate comparativ cu anii 
precedenți, chiar dacă auditul statutar din 
anul anterior a fost efectuat de un alt 
auditor sau alți auditori statutari sau de 
altă societate sau alte societăți de audit;

Or. en

Justificare

Acest text a fost eliminat din raportul de audit pentru că o astfel de informație tehnică ar 
trebui adresată comitetului de audit.

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) prezintă detaliile pragului de 
semnificație aplicat la efectuarea 
auditului statutar;

Or. en

Justificare

Această literă a fost eliminată din raportul de audit pentru că informația este mai degrabă 
relevantă pentru comitetul de audit.
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Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) identifică principalele secțiuni din 
situațiile financiare anuale sau 
consolidate care prezintă un risc de 
denaturare semnificativă, inclusiv 
estimările contabile esențiale și secțiunile 
care conțin estimări incerte;

Or. en

Justificare

Această literă a fost eliminată din raportul de audit.

Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) stabilește în detaliu dacă evidența 
contabilă, sistemul contabil, toate 
documentele auditate, situațiile financiare 
anuale sau consolidate și eventualele
rapoarte suplimentare sunt întocmite în 
mod corespunzător;

(g) oferă detalii privind erorile sau 
omisiunile substanțiale din evidența 
contabilă, sistemul contabil, situațiile 
financiare anuale sau consolidate și alte
rapoarte, identificate în cursul auditului 
statutar;

Or. en

Justificare

Cantitatea de informații adresate comitetului de audit ar trebui să fie rezonabilă și, prin 
urmare, să se concentreze pe chestiunile esențiale și să nu ofere un nivel copleșitor de detalii 
care riscă să deturneze atenția de la aspectele-cheie.

Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – litera ga (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) descrie metodologia utilizată, inclusiv 
proporția în care bilanțul a fost verificat 
direct și proporția în care a fost analizat 
din punctul de vedere al sistemului și al 
conformității;

Or. en

Justificare

Această informație ar trebui adresată comitetului de audit și, prin urmare, a fost eliminată 
din raportul de audit.

Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) evaluează sistemul de control intern 
al entității sau, în cazul situațiilor 
financiare consolidate, al societății-mamă 
a grupului, inclusiv lacunele 
semnificative identificate în cursul 
auditului în ceea ce privește controlul 
intern, precum și evidența contabilă și 
sistemul contabil;

Or. en

Justificare

Această informație ar trebui adresată comitetului de audit și, prin urmare, a fost eliminată 
din articolul privind raportul de audit.

Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) indică și explică în detaliu toate 
situațiile de neconformitate, inclusiv 

(h) indică și explică toate situațiile de 
neconformitate, inclusiv situațiile de 
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situațiile de neconformitate minore 
considerate relevante pentru desfășurarea 
activității comitetului de audit;

neconformitate minore, identificate în 
cursul auditului statutar, considerate 
relevante pentru îndeplinirea funcției
comitetului de audit;

Or. en

Justificare

Comitetul de audit nu ar trebui supraîncărcat cu detalii privind situațiile minore de 
neconformitate pentru ca acesta să se poată concentra asupra aspectelor-cheie.

Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) analizează metodele de evaluare 
aplicate pentru diferitele elemente din 
situațiile financiare anuale sau 
consolidate, inclusiv impactul schimbării 
acestora;

(i) analizează aspectele calitative 
semnificative ale practicilor contabile ale 
entității auditate, inclusiv politicile 
contabile, estimările contabile, evaluările 
și informațiile divulgate în situațiile 
financiare și impactul semnificativ al
schimbării acestora;

Or. en

Justificare

În loc să se ofere o simplă opinie cu privire la metodele de evaluare, ar trebui să se furnizeze 
mai multe detalii cu privire la aspectele calitative. Din nou, auditorul ar trebui să contribuie 
la gestionarea informațiilor destinate comitetului pentru audit prin sublinierea aspectelor-
cheie.

Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) specifică și explică principiile de 
consolidare în cazul auditului statutar al 
situațiilor financiare consolidate;

eliminat

Or. en
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Justificare

Informația este deja oferită în situațiile financiare ale societății.

Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 55 din 
Directiva 2004/39/CE, articolului 53 din 
Directiva 2006/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, articolului 15 
alineatul 4 din Directiva 2007/64/CE, 
articolului 106 din Directiva 2009/65/CE, 
articolului 3 primul alineat din Directiva 
2009/110/CE și articolului 72 din 
Directiva 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, auditorul 
statutar sau societatea de audit care 
derulează auditul statutar la o entitate de 
interes public are datoria de a raporta
imediat autorităților competente de 
supraveghere a entităților de interes 
public orice faptă sau decizie referitoare la 
entitatea de interes public de care a luat 
cunoștință în cursul auditului statutar și 
care poate duce la:

Auditorul statutar sau societatea de audit 
care derulează auditul statutar la o entitate 
de interes public raportează imediat 
comitetului de audit, organului 
administrativ și de supraveghere orice 
faptă sau decizie referitoare la entitatea de 
interes public de care a luat cunoștință în 
cursul auditului statutar. Raportarea duce 
la:

Or. en

Justificare

În general, este mai adecvat să se canalizeze comunicarea prin intermediul responsabililor cu 
administrarea entității auditate. O comunicare directă și necoordonată a auditorului statutar 
sau a societății de audit cu autoritatea de supraveghere poate duce la dublarea comunicării 
incidentelor și poate crea confuzii.

Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) refuzul de a certifica situațiile (c) refuzul de a emite un raport de audit 
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financiare sau exprimarea unor rezerve. sau emiterea unui opinii de audit adverse 
sau a unui opinii cu rezerve.

Or. en

Justificare

Clarificarea cerinței.

Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, auditorul statutar sau 
societatea de audit au datoria de a raporta 
orice fapte sau decizii de care a luat 
cunoștință pe parcursul efectuării auditului
statutar al unei întreprinderi aflate în 
relații strânse cu entitatea de interes public 
la care desfășoară, de asemenea, auditul 
statutar.

De asemenea, auditorul statutar sau 
societatea de audit au datoria de a raporta 
orice fapte sau decizii în conformitate cu 
alineatul (1) literele (a), (b) sau (c) de care 
a luat cunoștință pe parcursul efectuării 
unui audit statutar al unei întreprinderi 
controlate de entitatea de interes public la 
care desfășoară, de asemenea, auditul 
statutar.

Comitetul de audit, organul administrativ 
și de supraveghere vor lua măsurile 
necesare pentru a informa imediat 
autoritățile competente care 
supraveghează entitățile de interes public 
cu privire la faptele și deciziile raportate.

Or. en

Justificare

Textul adăugat stabilește o cerință pentru persoanele responsabile cu administrarea entității 
auditate pentru a găsi o modalitate adecvată de raportare imediată a deciziilor și a faptelor 
către autoritatea de supraveghere.

Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informarea cu bună-credință a (3) Informarea cu bună-credință a 
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autorităților competente, de către auditorul 
statutar sau societatea de audit cu privire la 
orice fapt sau decizie menționată la 
alineatul (1) sau la fapte de orice natură,
în cursul dialogului prevăzut la alineatul
(2) nu constituie o încălcare a prevederilor 
contractuale sau legale privind furnizarea 
de informații și nu angajează în niciun fel 
răspunderea acestor persoane.

autorităților competente, de către auditorul 
statutar sau societatea de audit, cu privire 
la orice fapt în cursul dialogului prevăzut la 
alineatul (2) nu constituie o încălcare a 
prevederilor contractuale sau legale privind 
furnizarea de informații și nu angajează în 
niciun fel răspunderea acestor persoane.

Or. en

Justificare

Acest amendament reflectă noua strategie privind raportarea către autoritățile de 
supraveghere pentru toate entitățile de interes public. Abordarea specifică pentru auditorii 
statutari și societățile de audit a instituțiilor de credit și instituțiilor de asigurări rămâne 
neschimbată.

Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul financiar anual și declarația 
anuală de venit prezintă cifra de afaceri 
totală grupată pe onorarii percepute pentru 
auditurile statutare ale situațiilor financiare 
anuale și consolidate ale entităților de 
interes public și ale entităților care aparțin 
unui grup al cărei societate-mamă este o 
entitate de interes public, onorarii 
percepute pentru audituri statutare ale 
situațiilor financiare anuale sau consolidate 
ale altor entități și onorarii percepute 
pentru servicii conexe de audit financiar, 
astfel cum sunt definite la articolul 10 
alineatul (2).

Raportul financiar anual și declarația 
anuală de venit prezintă cifra de afaceri 
totală grupată pe onorarii percepute pentru 
auditurile statutare ale situațiilor financiare 
anuale și consolidate ale entităților de 
interes public și ale entităților care aparțin 
unui grup a cărei societate-mamă este o 
entitate de interes public, onorarii 
percepute pentru audituri statutare ale 
situațiilor financiare anuale sau consolidate 
ale altor entități și onorarii percepute 
pentru servicii conexe auditului și alte 
servicii de asigurare, astfel cum sunt 
definite la articolul 10 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Amendament determinat de modificările de la articolul 10.
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Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care este necesară reînnoirea 
contractului de audit în conformitate cu 
articolul 33 alineatul (1), comitetul de audit
ține seama la elaborarea recomandării 
sale de rezultatele și concluziile publicate 
de autoritatea competentă în temeiul 
articolului 44 litera (d) în ceea ce privește
auditorul statutar sau societatea de audit
recomandată, astfel cum sunt menționate
la articolul 40 alineatul (6).

În cazul în care este necesară reînnoirea 
contractului de audit în conformitate cu 
articolul 33 alineatul (1), comitetul de audit
își întemeiază recomandarea pe o 
evaluare detaliată a calității auditului 
efectuat de auditorul statutar sau societatea 
de audit după o perioadă de trei ani 
consecutivi. Autoritatea competentă 
menționată la articolul 35 alineatul (2)
poate ajusta calendarul în funcție de 
perioada națională de numire.

Or. en

Justificare

După o perioadă de trei ani, comitetul de audit evaluează calitatea auditului. Calendarul 
poate fi ajustat, având în vedere că perioada de numire variază în statele din Europa. 
Reevaluările obligatorii ale calității auditorului sau societății de audit vor crește 
transparența privind procesul decizional, în legătură cu raportarea către adunarea 
acționarilor și autoritatea competentă, precum și dreptul de veto al autorității competente.

Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de audit stipulează în 
recomandare că opțiunile sale nu au fost 
influențate de terți și că nu i s-a impus 
nicio clauză contractuală, astfel cum se 
menționează la alineatul (7).

Evaluarea detaliată se efectuează într-un 
mod transparent și sistematic și include 
analiza competențelor profesionale ale 
auditorului sau ale societății de audit, 
necesare pentru derularea auditului 
statutar în conformitate cu cerințele 
aplicabile de etică și standardele 
internaționale privind auditul menționate 
la articolul 20. Ea ține seama de 
constatările și concluziile privind 
auditorul statutar recomandat sau 
societatea de audit recomandată, 
menționate la articolului 40 alineatul (6) 
și publicate de autoritatea competentă în 
conformitate cu articolul 44 litera (d).
Comitetul de audit stipulează în 
recomandare că opțiunile sale nu au fost 
influențate de terți și că nu i s-a impus 
nicio clauză contractuală, astfel cum se 
menționează la alineatul (7).

Or. en

Justificare

Amendamentul stabilește conținutul evaluării calității auditului.

Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Recomandarea comitetului de audit 
menționată la alineatul (2) din prezentul 
articol este elaborată în urma unei 
proceduri de ofertare organizate de 
entitatea auditată, care îndeplinește 
următoarele condiții:
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Or. en

Justificare

Pentru a permite unui număr cât mai mare de societăți de audit să concureze pentru auditul 
statutar și pentru a justifica în mod adecvat recomandările adunării generale, ar trebui 
desfășurată o procedură publică de ofertare.

Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) orice auditor statutar sau societate de 
audit pot să depună oferte pentru prestarea 
serviciilor de audit statutar, dacă sunt 
respectate prevederile articolului 33 
alineatul (2);

Or. en

Justificare

Având în vedere că procedura ar trebui să fie o cerere publică de oferte, nu ar trebui să 
organizeze nicio preselecție a auditorilor invitați.

Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) entitatea auditată poate alege 
modalitatea de contactare a 
auditorului/auditorilor statutari invitați 
sau a societății/societăților de audit 
invitate și nu este obligată să publice o 
invitație de participare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene și/sau în ziarele sau 

(b) entitatea auditată publică o invitație de 
participare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene și/sau în ziarele sau publicațiile 
naționale;
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publicațiile naționale;

Or. en

Justificare

Cu toate că entitatea auditată poate să reînnoiască numirea auditorului o dată, ar trebui să 
organizeze o procedură de ofertare la încheierea perioadei maxime de două numiri 
consecutive ale unui auditor sau ale unei societăți de audit. Aceasta va permite o mai mare 
concurență și un proces de selecție mai transparent.

Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Comitetul de audit ar trebui să fie organismul responsabil de procedura de selecție a 
auditorului.

Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) entitatea auditată poate alege 
procedura de selecție și poate organiza în 

(d) comitetul de audit poate alege 
procedura de selecție și poate organiza în 
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cadrul procedurilor negocieri directe cu 
ofertanții interesați;

cadrul procedurilor negocieri directe cu 
ofertanții interesați;

Or. en

Justificare

Comitetul de audit ar trebui să fie organismul responsabil de procedura de selecție a 
auditorului.

Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) entitatea auditată evaluează ofertele
depuse de auditorii statutari sau de 
societățile de audit în funcție de criteriile 
de selecție prestabilite în documentația de 
licitație. Entitatea auditată întocmește un 
raport asupra rezultatelor procedurii de 
selecție, raport validat de comitetul de
audit. Entitatea auditată și comitetul de 
audit țin seama de rapoartele de inspecție 
publicate de autoritatea competentă în 
temeiul articolului 44 litera (d) în ceea ce 
privește auditorul statutar sau societatea de 
audit ofertantă, astfel cum este menționată 
la articolul 40 alineatul (6).

(f) comitetul de audit realizează o 
evaluare detaliată a ofertelor depuse de 
auditorii statutari sau de societățile de audit
într-un mod transparent și sistematic, 
care include analizarea competențelor 
profesionale ale auditorului sau societății
de audit, necesare pentru efectuarea 
auditului statutar în conformitate cu 
cerințele aplicabile de etică și cu 
standardele internaționale privind auditul 
menționate la articolul 20. Entitatea 
auditată și comitetul de audit țin seama de 
rapoartele de inspecție publicate de 
autoritatea competentă în temeiul 
articolului 44 litera (d) în ceea ce privește 
auditorul statutar sau societatea de audit 
ofertantă, astfel cum este menționată la 
articolul 40 alineatul (6).

Or. en

Justificare

Competențele profesionale ale auditorului sau ale societății de audit, necesare pentru a 
derula auditul statutar în conformitate cu cerințele aplicabile de etică și standardele 
internaționale privind auditul menționate la articolul 20 ar trebui deja analizate în procesul 
de ofertare. În sfârșit, ar trebui să fie clar că responsabilitatea deplină privind toate etapele 
procedurii de selecție ar trebui să revină comitetului de audit.
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Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) entitatea auditată trebuie să fie în 
măsură să demonstreze autorității 
competente menționate la articolul 35 că 
procedura de selecție s-a derulat corect.

(g) comitetul de audit trebuie să fie în 
măsură să demonstreze autorității 
competente menționate la articolul 35 că 
procedura de selecție s-a derulat corect.

Or. en

Justificare

Comitetul de audit ar trebui să fie organismul responsabil de procedura de selecție a 
auditorului.

Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de audit este responsabil cu 
procedura de selecție menționată la 
primul paragraf.

eliminat

Or. en

Justificare

Comitetul de audit este acum menționat în mod expres în toate etapele procedurii de selecție.

Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Propunerea transmisă de consiliul de 
administrație sau de supraveghere adunării 
generale a acționarilor sau a membrilor 
entității auditate în scopul desemnării 
auditorilor statutari sau a societăților de 
audit cuprinde și recomandarea comitetului 
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de audit. de audit. Propunerea transmisă adunării 
generale este însoțită de rezultatele 
evaluării detaliate menționate la articolul 
32 alineatele (2) și (3).

Or. en

Justificare

Aceasta sporește transparența procesului de selecție.

Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

auditor statutar sau o societate de audit 
pentru o misiune care nu poate dura mai 
puțin de un an.

Or. en

Justificare

Amendamentul consolidează principiul dreptului acționarilor de a selecționa auditorii anual 
și este consecvent cu legislația dintr-o serie de state membre.

Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendamentul consolidează principiul dreptului acționarilor de a selecționa auditorii.

Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Durata maximă a unei misiuni nu poate 
depăși 7 ani.

Or. en

Justificare

Se propune să se stabilească o misiune de audit cu o durată de maximum 7 ani, reînnoibilă 
doar o singură dată, ceea ce duce la o rotație obligatorie din 14 în 14 ani, ceea ce 
corespunde dublului duratei rotației interne (de 7 ani).
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Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru că perioada generală de numire a crescut, o nouă extindere nu ar fi adecvată.

Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

Pentru că perioada de numire a fost extinsă la 14 ani, nu ar trebui solicitate și alte extinderi.

Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Clarifică formularea pentru a respecta standardele internaționale aplicabile.

Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă auditorul statutar sau societatea de 
audit este înlocuită de un alt auditor 
statutar sau de o altă societate de audit, 
fostul auditor statutar sau fosta societate de 
audit transmite un dosar de predare 
noului auditor statutar sau noii societăți 
de audit. Acest dosar cuprinde informații 
relevante privind entitatea auditată, în 
măsura în care pot fi necesare în mod 
rezonabil pentru a înțelege activitatea și 
organizarea internă a entității auditate și 

Dacă auditorul statutar sau societatea de 
audit este înlocuită de un alt auditor 
statutar sau de o altă societate de audit, 
fostul auditor statutar sau fosta societate de 
audit respectă cerințele prevăzute la 
articolul 23 alineatul (3) din Directiva 
2006/43/CE.
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pentru a permite continuitatea auditului 
statutar și comparabilitatea cu auditurile 
efectuate în anii anteriori.

Or. en

Justificare

Textul articolului 23 alineatul (3) este mai cuprinzător și a dovedit că funcționează în 
practică. Responsabilitățile noilor auditori cu privire la activitatea auditorilor anteriori sunt 
deja abordate în standardele internaționale.

Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a oferi un calendar rezonabil pentru transmiterea acestor informații și pentru a 
reflecta că auditorul anterior nu a îndeplinit acest rol în perioada anterioară de trei ani.

Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente menționate la 
articolul 35 alineatul (1) monitorizează cu 
regularitate evoluția pieței serviciilor de 
audit statutar furnizate entităților de interes 
public.

Statele membre monitorizează cu 
regularitate evoluția pieței serviciilor de 
audit statutar furnizate entităților de interes 
public
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Or. en

Justificare

Ar trebui țină de responsabilitatea statelor membre de a decide care organism național este 
cel mai în măsură să monitorizeze evoluțiile pieței. De exemplu, autoritățile din domeniul 
concurenței au expertiza și capacitățile necesare, motiv pentru care această sarcină nu ar 
trebui să fie neapărat atribuită autorităților competente.

Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente analizează în 
special următoarele aspecte:

Statele membre analizează în special 
următoarele aspecte:

Or. en

Justificare

Statele membre pot decide cu privire la modul în care să îndeplinească sarcinile de 
monitorizare a pieței.

Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare autoritate competentă 
întocmește un raport în acest sens, pe care 
îl transmite AEVMP, ABE și AEAPO 
până la X X 20XX [2 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] și la 
fiecare doi ani după această dată.

eliminat

AEVMP, ABE și AEAPO utilizează aceste 
rapoarte pentru a elabora un raport 
comun privind situația la nivelul Uniunii 
Europene. Raportul este transmis către 
Comisie, Banca Centrală Europeană și 
Comitetul european pentru risc sistemic.

Or. en
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Justificare

Societățile de audit nu sunt instituții financiare de importanță sistemică, accentul trebuind să 
fie pus mai degrabă pe planul de urgență. În plus, situația pieței diferă în asemenea măsură 
de la un stat membru la altul că un raport la nivelul Uniunii nu prezintă interes.


