
PA\912934BG.doc PE496.381v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2011/0389(COD)

19.9.2012

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния 
одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни 
отчети
(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

Докладчик по становище: Jürgen Creutzmann



PE496.381v01-00 2/9 PA\912934BG.doc

BG

PA_Legam



PA\912934BG.doc 3/9 PE496.381v01-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на предложения от Комисията регламент относно специфични изисквания по 
отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес (ПОИ) е 
създаването на по-подробна рамка за одитите на ПОИ, което налага известни 
изменения на Директивата относно задължителния одит на годишните счетоводни 
отчети и консолидираните счетоводни отчети. 

Заедно с тези изменения се изменят също така и някои разпоредби, главно отнасящи се 
до трансграничното предоставяне на одитни услуги и публичен надзор, което се 
приветства от докладчика по становище.

Докладчикът по становище препоръчва, обаче, да се изключат одитите, провеждани на 
доброволна основа, от приложното поле на разпоредбите относно одита, каквато е 
настоящата практика, тъй като предложението на Комисията би довело до по-високи 
разходи и допълнителна административна тежест, по-специално за малките и средни 
предприятия. Също така, макар и да е възможно допълнителният достъп до капитали да 
подпомогне най-малките одиторски дружества да преодолеят разстоянието, делящо ги 
от водещите международни мрежи, докладчикът по становище изразява скептицизъм 
по отношение на премахването на изискванията мнозинството от правата на глас да 
бъде държано от задължителните одитори. Ако се позволи трети страни да имат 
мнозинството от правата на глас в одиторските дружества, има опасност от 
компрометиране на независимостта на професията.

На последно място, макар и докладчикът по становище да не е внесъл изменения в тази 
връзка, той настоятелно призовава отново да се разгледа целесъобразността на 
въвеждането най-малкото на части от предложения регламент в действащата 
директива. Предвид различните рамки за корпоративно управление, може би най-
добрият инструмент не е регламент и директивата ще позволи на държавите членки да 
адаптират правилата към националната си правна рамка. Това важи с особена сила за 
разпоредбите относно одитния комитет. От друга страна, макар и да може да се заяви, 
че изискванията за одит следва да са по-високи в случая на предприятията от
обществен интерес, и за двата инструмента може най-малкото да се хармонизират общи 
изисквания относно независимостта.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С оглед предоставяне на възможност (3) С оглед предоставяне на възможност 
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за разрастване на одиторските
дружества, държавите-членки би 
трябвало да им разрешат достъп до 
външен капитал. Поради това 
държавите-членки следва да 
преустановят изискването минимален 
капитал или права на глас в одиторско 
дружество да бъдат държани от 
задължителни одитори или одиторски 
дружества, при условие че 
мнозинството от членовете на 
административния орган са одиторски 
дружества, които са одобрени в някоя 
държава-членка или задължителни 
одитори с добра репутация.

за разрастване на одиторските 
дружества, държавите-членки би 
трябвало да им разрешат достъп до 
външен капитал. Поради това 
държавите-членки следва да 
преустановят изискването минимален 
капитал в одиторско дружество да бъдат 
държани от задължителни одитори или 
одиторски дружества, при условие че 
мнозинството от членовете на 
административния орган са одиторски 
дружества, които са одобрени в някоя 
държава-членка или задължителни 
одитори с добра репутация.

Or. en

Обосновка

Контролирането от трета страна на правата на глас в одиторските дружества 
може да застраши тяхната независимост. Поради тази причина не следва да се 
променят действащите правила.

Изменение 2
Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква а) – буква в)
2006/43/EC
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се извършва на доброволна основа по 
отношение на малките предприятия;

заличава се

Or. en

Обосновка

Одитът, извършван на доброволна основа, не следва да изпълнява същите изисквания 
като задължителния одит; в противен случай това ще доведе до увеличаване на 
административната тежест и ще има тежки последици за стопанските субекти, и 
по-специално за МСП, които зависят от услугите на професии, различни от 
одиторската.
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Изменение 3
Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква б) – подточка i)
2006/43/EC
Член 3 – параграф 4 – първа алинея – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) в първа алинея буква б) се заличава; заличава се

Or. en

Обосновка

Макар и възможността за увеличен достъп до капитали да има своите предимства, 
одиторските дружества, поради естеството на функциите си, следва да останат 
независими от заинтересовани страни, които не принадлежат на тази 
професионална среда. Поради тази причина разпоредбата относно мнозинството от 
правата на глас следва отново да се въведе.

Изменение 4
Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква б) – подточка iii)
2006/43/EC
Член 3 – параграф 4 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки не могат да 
определят допълнителни условия по 
отношение на посочените букви. Не се 
разрешава на държавите-членки да 
изискват минимален размер на капитала
или на правата на глас в одиторско 
дружество да бъдат притежавани от 
задължителни одитори или одиторски 
дружества.

Държавите-членки не могат да 
определят допълнителни условия по 
отношение на посочените букви. Не се 
разрешава на държавите-членки да 
изискват минимален размер на капитала 
в одиторско дружество да бъдат 
притежавани от задължителни одитори 
или одиторски дружества.

Or. en

Обосновка

Макар и възможността за увеличен достъп до капитали да има своите предимства, 
одиторските дружества, поради естеството на функциите си, следва да останат 
независими от заинтересовани страни, които не принадлежат на тази 
професионална среда. Поради тази причина държавите членки следва да бъдат 
свободни да приемат допълнителни условия относно мнозинството от правата на 
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глас, но не и по отношение на капитала, държан от задължителните одитори.

Изменение 5
Предложение за директива
Член 1 – точка 11 – буква а)
2006/43/EC
Член 22 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че при 
извършване на задължителния одит 
задължителният одитор и/или 
одиторското дружество и всеки 
притежател на права на глас в
одиторското дружество е независим/о 
от одитираното предприятие и не 
участва във вземането на решения в 
одитираното предприятие.

1. Държавите-членки гарантират, че при 
извършване на задължителния одит 
задължителният одитор и/или 
одиторското дружество предприема 
всички необходими мерки за 
гарантиране, че независимостта не е 
застрашена от финансови, лични, 
делови, трудови или други 
взаимоотношения, включващи 
задължителния одитор, одиторското 
дружество, неговите дъщерни 
дружества и мрежа и всяко 
физическо лице, което е в състояние 
да окаже влияние върху резултата от 
задължителния одит.

Or. en

Обосновка

Макар и изискванията за задължителен одит на предприятия от обществен интерес 
да са по-широки, основните стандарти за независимост следва да са същите. В тази 
връзка изменението адаптира отнасящия се до независимостта член от директивата 
с оглед на изменения съответстващ му член от Регламента относно задължителния 
одит на предприятия от обществен интерес.

Изменение 6
Предложение за директива
Член 1 – точка 11 – буква a а) (нова)
2006/43/EC
Член 22 – параграф 2 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в параграф 2 първата алинея се 
заменя със следното:
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„Държавите членки гарантират, че 
един задължителен одитор или 
одиторско дружество не провежда 
задължителен одит, ако обективна, 
разумна и информирана трета 
страна направи заключението, че 
независимостта на задължителния 
одитор или на одиторското 
дружество е компрометирана. Ако 
независимостта на задължителния 
одитор или одиторското дружество е 
повлияна от заплахи като проверка на 
собствената дейност, личен интерес, 
застъпничество, близки отношения 
или попечителство, или заплашване, 
задължителният одитор или 
одиторско дружество трябва да 
приложи предпазни мерки за 
смекчаване на тези заплахи. Ако 
значимостта на рисковете, 
съпоставена с приложените защитни 
механизми, е такава, че неговата 
независимост е компрометирана, 
задължителният одитор или 
одиторското дружество не извършва 
задължителния одит.“

Or. en

Обосновка

В съответствие с предходното изменение, в което са включени заличените елементи 
от параграф 2.

Изменение 7
Предложение за директива
Член 1 – точка 14 – буква а) – подточка ii)
2006/43/EC
Член 29 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) проверките за гарантиране на 
качеството са целесъобразни и 
пропорционални с оглед на мащаба и
размера на дейността на проверявания 
задължителен одитор или одиторско 

к) проверките за гарантиране на 
качеството са целесъобразни и 
пропорционални с оглед на мащаба и
комплексността на проверявания 
задължителен одитор или одиторско 
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дружество. дружество и одитираните 
предприятия.

Or. en

Обосновка

Изглежда, че оригиналната формулировка предлага по-големите одиторски 
дружества да подлежат на по-щателни проверки на качеството. Мащабът на 
одиторското дружество, обаче, не следва непременно да е решаващ. Напротив, 
мащабът и комплексността на одитираните предприятия са факторите, които 
могат да оправдаят по-задълбочена проверка за гарантиране на качеството, тъй 
като одитът представлява по-голямо предизвикателство и последиците от ниското 
качество на одита могат да бъдат по-широки.

Изменение 8
Предложение за директива
Член 1 – параграф 14 – буква а) – подточка iii)
2006/43/EC
Член 29 – параграф 1 – нова алинея след буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган по член 32 
предоставя на разположение на 
заинтересованите страни, при поискване 
от тяхна страна, доклада, посочен в 
първа алинея, буква ж). Компетентният 
орган гарантира, че предоставеният 
доклад не накърнява търговските 
интереси на проверяваното одитирано 
предприятие, включително неговите 
индустриална и интелектуална 
собственост.

Държавите членки могат да 
изискват от компетентния орган по 
член 32 да предоставя на разположение 
на заинтересованите страни, при 
поискване от тяхна страна, доклада, 
посочен в първа алинея, буква ж).
Компетентният орган гарантира, че 
предоставеният доклад не накърнява 
търговските интереси на проверяваното 
одитирано предприятие, включително 
неговите индустриална и интелектуална 
собственост.

Or. en

Обосновка

Съдържанието на докладите относно проверките е различно за отделните държави 
членки. Някои доклади могат да съдържат чувствителна информация, която да не 
трябва да се оповестява публично; в този случай се прибягва до обобщен доклад 
относно проверките за гарантиране на качеството на цялата местна одиторска 
професия, както се предвижда в точка i). В тази връзка държавите членки следва да 
могат да адаптират тази разпоредба в зависимост от националния контекст.
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