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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siūlomu Reglamentu dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito 
reikalavimų Komisija siekia sukurti išsamesnę viešojo intereso įmonių audito sistemą, todėl 
reikia iš dalies pakeisti Direktyvą dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir 
konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito. 

Kartu su šiais pakeitimais pakeistos kai kurios nuostatos, susijusios su tarpvalstybinių audito 
paslaugų teikimu ir viešąja priežiūra apskritai. Nuomonės referentas pritaria šiems 
pakeitimams.

Vis dėlto nuomonės referentas rekomenduoja audito nuostatų kaip ir dabar netaikyti 
savanoriškam auditui, nes priėmus tokį Komisijos pasiūlymą atsiras didesnės sąnaudos ir 
papildoma administracinė našta, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Be to, nors 
papildomos galimybės gauti kapitalo gali padėti mažesnėms audito įmonėms priartėti prie 
pirmaujančių tarptautinių tinklų lygio, nuomonės referentas skeptiškai vertina pasiūlymą 
panaikinti reikalavimus dėl didžiosios dalies balsavimo teisių, tenkančių teisės aktų nustatytą 
auditą atliekantiems auditoriams. Leidus trečiosioms šalims audito įmonėse turėti didžiąją dalį 
balsavimo teisių kiltų pavojus šios profesijos nepriklausomumui.

Pagaliau, nepaisant to, kad nuomonės referentas šiuo klausimu nepateikė jokių pakeitimų, jis 
ragina persvarstyti, ar nereikėtų bent jau pasiūlyto reglamento dalių iš naujo įtraukti į esamą 
direktyvą. Atsižvelgiant į tai, jog įmonių valdymo sistemos yra skirtingos, reglamentas negali 
būti tinkamiausia priemonė, o ši direktyva sudarytų sąlygas valstybėms narėms į savo 
nacionalinę teisinę sistemą įtraukti atitinkamas taisykles. Ypač atkreiptinas dėmesys į 
nuostatas dėl audito komiteto. Be to, nors audito reikalavimai be abejonės turėtų būti 
griežtesni viešojo intereso įmonių atveju, abiejose priemonėse galėtų būti suderinti bent 
bendrieji nepriklausomumo reikalavimai.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kad audito įmonės galėtų augti, 
valstybės narės turėtų sudaryti joms 
sąlygas gauti išorės kapitalo. Todėl 
valstybės narės nebeturėtų reikalauti, kad 
audito įmonės minimalią kapitalo arba 
balsavimo teisių dalį turėtų teisės aktų 

(3) kad audito įmonės galėtų augti, 
valstybės narės turėtų sudaryti joms 
sąlygas gauti išorės kapitalo. Todėl 
valstybės narės nebeturėtų reikalauti, kad 
audito įmonės minimalią kapitalo dalį 
turėtų teisės aktų nustatytą auditą 
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nustatytą auditą atliekantys auditoriai arba 
audito įmonės, su sąlyga, kad dauguma 
administracinio organo narių yra audito 
įmonės, kurios yra patvirtintos bet kurioje 
valstybėje narėje, arba geros reputacijos 
teisės aktų nustatytą auditą atliekantys 
auditoriai;

atliekantys auditoriai arba audito įmonės, 
su sąlyga, kad dauguma administracinio 
organo narių yra audito įmonės, kurios yra 
patvirtintos bet kurioje valstybėje narėje, 
arba geros reputacijos teisės aktų nustatytą 
auditą atliekantys auditoriai;

Or. en

Pagrindimas

Leidus trečiosioms šalims audito įmonėse kontroliuoti balsavimo teises kiltų pavojus šių 
įmonių nepriklausomumui. Todėl galiojančios taisyklės šiuo klausimu neturėtų būti 
keičiamos.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a papunkčio c papunktis
2006/43/EB
2 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) mažosios įmonės jį atlieka 
savanoriškai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Savanoriškas auditas neturėtų atitikti tų pačių reikalavimų kaip teisės aktų nustatytas auditas. 
Priešingu atveju padidėtų administracinė našta ir verslo subjektai, ypač MVĮ, kurie priklauso 
nuo su auditu nesusijusių paslaugų, susidurtų su rimtais padariniais.

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto b papunkčio i papunktis
2006/43/EB
3 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pirmos pastraipos b punktas 
išbraukiamas;

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Nors didesnės galimybės gauti kapitalo turi savo privalumų, audito įmonės dėl jiems 
tenkančių užduočių pobūdžio turėtų likti nepriklausomos nuo jų veiklai nepriklausančių 
suinteresuotųjų subjektų. Todėl reikia grąžinti nuostatą dėl didžiosios dalies balsavimo teisių.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punkto b papunkčio iii papunktis
2006/43/EB
3 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės negali nustatyti papildomų 
sąlygų dėl šių punktų. Valstybės narės 
negali reikalauti, kad audito įmonės 
minimalią kapitalo arba balsavimo teisių 
dalį turėtų teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantys auditoriai arba audito įmonės.

Valstybės narės negali nustatyti papildomų 
sąlygų dėl šių punktų. Valstybės narės 
negali reikalauti, kad audito įmonės 
minimalią kapitalo dalį turėtų teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantys auditoriai arba 
audito įmonės.

Or. en

Pagrindimas

Nors didesnės galimybės gauti kapitalo turi savo privalumų, audito įmonės dėl jiems 
tenkančių užduočių pobūdžio turėtų likti nepriklausomos nuo jų veiklai nepriklausančių 
suinteresuotųjų subjektų. Todėl valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nustatyti papildomas 
sąlygas dėl didžiosios dalies balsavimo teisių, tačiau ne dėl kapitalo, tenkančio teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantiems auditoriams.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punkto a papunktis
2006/43/EB
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
atlikdamas teisės aktų nustatytą auditą 
auditorius ir (arba) audito įmonė ir bet 
kuris audito įmonės balsavimo teisių 
turintis asmuo nebūtų priklausomi nuo 
audituojamo subjekto ir nedalyvautų 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
atlikdamas teisės aktų nustatytą auditą 
auditorius ir (arba) audito įmonė imtųsi 
visų reikalingų veiksmų siekdami 
užtikrinti, kad nepriklausomumui 
nedarytų poveikio jokie finansiniai, 
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priimant sprendimus audituojamame 
subjekte.

asmeniniai, verslo, darbo ar kiti santykiai, 
kuriuose dalyvauja teisės aktų nustatytą 
auditą atliekantis auditorius, audito 
įmonė, su jais susijusios įmonės ar tinklas 
arba bet koks kitas fizinis asmuo, galintis 
daryti poveikį teisės aktų nustatyto audito 
rezultatams.

Or. en

Pagrindimas

Nors viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimai yra gerokai platesni, 
pagrindiniai nepriklausomumo reikalavimai turėtų būti tie patys. Todėl šiuo pakeitimu 
direktyvos straipsnis dėl nepriklausomumo suderinamas su pakeistu atitinkamu Reglamento 
dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų straipsniu.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punkto a a papunktis (naujas)
2006/43/EB
22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama 
taip:
„Valstybės narės užtikrina, kad teisės aktų 
nustatytą auditą atliekantis auditorius 
arba audito įmonė neatliktų teisės aktų 
nustatyto audito, jei objektyvaus, tinkamo 
ir informuoto trečiojo asmens nuomone, 
gali kilti grėsmė teisės aktų nustatytą 
auditą atliekančio auditoriaus arba audito 
įmonės nepriklausomumui. Jei teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančio auditoriaus 
ar audito įmonės nepriklausomumui 
iškilo grėsmė, pvz., dėl savikontrolės, 
savanaudiškų interesų, tarpininkavimo, 
draugiškų santykių, pasitikėjimo ar 
įbauginimo, teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantis auditorius arba audito įmonė 
privalo taikyti apsaugos priemones, kad 
sumažintų šią grėsmę. Jei teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančio auditoriaus 
ar audito įmonės nepriklausomumui 
iškilusi grėsmė išlieka reikšminga 
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nepaisant taikomų apsaugos priemonių, 
toks auditorius arba audito įmonė negali 
atlikti teisės aktų nustatyto audito.“

Or. en

Pagrindimas

Teikiant šį pakeitimą vadovautasi ankstesniu pakeitimu, į kurį įtrauktos 2 dalyje išbraukti 
elementai.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 14 punkto a papunkčio i i papunktis
2006/43/EB
29 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) kokybės užtikrinimo peržiūros yra 
tinkamos ir proporcingos atsižvelgiant į 
tikrinamos audito įmonės arba teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančio auditoriaus 
veiklos mastą.

k) kokybės užtikrinimo peržiūros yra 
tinkamos ir proporcingos atsižvelgiant į 
tikrinamos audito įmonės arba teisės aktų 
nustatytą auditą atliekančio auditoriaus ir 
audituojamų įmonių mastą ir 
sudėtingumą.

Or. en

Pagrindimas

Panašu, jog pagal priminį tekstą turėtų būti atliekama kruopštesnė didesnių audito įmonių 
kokybės peržiūra. Vis dėlto nebūtinai audito įmonės dydis turėtų būti lemiamas veiksnys. 
Priešingai, kruopštesnį kokybės užtikrinimą galėtų užtikrinti tokie kriterijai kaip audituojamos 
įmonės dydis ir sudėtingumas, nes tokiu atveju auditas yra sunkesnis, o prastos kokybės 
padariniai gali būti gerokai rimtesni.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 14 punkto a papunkčio iii papunktis
2006/43/EB
29 straipsnio 1 dalies nauja pastraipa po k punkto

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnyje nurodyta kompetentinga 
institucija suinteresuotiesiems subjektams 

Valstybės narės gali reikalauti, kad 32 
straipsnyje nurodyta kompetentinga 
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paprašius pateikia jiems pirmos pastraipos 
g punkte nurodytą ataskaitą. 
Kompetentinga institucija užtikrina, kad 
atskleidus ataskaitą nepažeidžiami 
tikrinamo audituojamo subjekto 
komerciniai interesai, įskaitant jo 
pramoninės ir intelektinės nuosavybės 
teises.

institucija suinteresuotiesiems subjektams 
paprašius pateiktų jiems pirmos pastraipos 
g punkte nurodytą ataskaitą. 
Kompetentinga institucija užtikrina, kad 
atskleidus ataskaitą nepažeidžiami 
tikrinamo audituojamo subjekto 
komerciniai interesai, įskaitant jo 
pramoninės ir intelektinės nuosavybės 
teises.

Or. en

Pagrindimas

Skirtingose valstybėse narėse patikrinimų ataskaitų turinys skirtingas. Kai kurias ataskaitas 
gali sudaryti tam tikra viešai neskelbtina informacija. Tokiu atveju naudojamasi suvestinėmis 
visos vietos audito veiklos kokybės užtikrinimo peržiūrų ataskaitomis, kaip nustatyta i punkte. 
Todėl valstybės narės turėtų sugebėti priimti šią nuostatą atsižvelgdamos į savo nacionalines 
sąlygas.


