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ĪSS PAMATOJUMS

Ar ierosināto regulu par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas 
nozīmes struktūrās (SNS) Komisija vēlas izveidot detalizētāku SNS revīziju sistēmu, tādēļ ir 
jāizdara daži grozījumi direktīvā par gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātajām 
revīzijām. 

Papildus šīm izmaiņām ir izdarīti grozījumi galvenokārt noteikumos par pārrobežu revīzijas 
pakalpojumu sniegšanu un par publisko pārraudzību kopumā, un atzinuma sagatavotājs tos 
vērtē atzinīgi.

Tomēr pretēji tam, kā noteikts pašreizējā direktīvas priekšlikumā, atzinuma sagatavotājs 
neiesaka attiecināt revīzijas noteikumus uz brīvprātīgi veiktām revīzijām, jo šāds Komisijas 
priekšlikums varētu radīt lielākas izmaksas un papildu administratīvo slogu, jo īpaši maziem 
un vidēji maziem uzņēmumiem. Turklāt, lai gan papildu pieejamība kapitālam var palīdzēt 
mazākiem revīzijas uzņēmumiem mazināt nošķirtību no vadošajiem starptautiskajiem tīkliem, 
atzinuma sagatavotājs skeptiski vērtē to, ka tiek atceltas prasības par vairākuma balsstiesībām, 
kas pieder obligātajiem revidentiem. Ja revīzijas uzņēmumos trešām personām piešķir 
vairākuma balsstiesības, var tikt apdraudēta profesijas neatkarība.

Visbeidzot, lai gan atzinuma sagatavotājs šajā sakarībā nav iesniedzis nekādus grozījumus, 
viņš mudina apsvērt, vai nevajadzētu pašreizējā direktīvā iekļaut vismaz noteiktas daļas no 
ierosinātās regulas. Ņemot vērā to, ka pastāv atšķirīgas uzņēmumu vadības sistēmas, regula 
var nebūt vislabākais instruments, savukārt direktīva ļautu dalībvalstīm pielāgot noteikumus 
valstu tiesiskajām sistēmām. Tas jo īpaši attiecas uz noteikumiem par revīzijas komiteju. 
Turklāt, lai gan sabiedriskas nozīmes struktūru gadījumā revīzijas prasībām pamatoti 
vajadzētu būt augstākām, abos dokumentos varētu saskaņot vismaz vispārējās prasības par 
neatkarību.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai ļautu revīzijas uzņēmumiem augt, 
dalībvalstīm būtu jāļauj tiem piekļūt ārējam 
kapitālam. Tādējādi dalībvalstīm vairs 
nevajadzētu prasīt, lai revīzijas uzņēmumā 
minimālo kapitāla apjomu vai balsošanas 

(3) Lai ļautu revīzijas uzņēmumiem augt, 
dalībvalstīm būtu jāļauj tiem piekļūt ārējam 
kapitālam. Tādējādi dalībvalstīm vairs 
nevajadzētu prasīt, lai revīzijas uzņēmumā 
minimālo kapitāla apjomu turētu obligātie
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tiesības turētu pilnvarotie revidenti vai 
revīzijas uzņēmumi, ar nosacījumu, ka 
administratīvās struktūras locekļu 
vairākums ir revīzijas uzņēmumi, kas 
apstiprināti jebkurā dalībvalstī, vai 
obligātie revidenti ar labu reputāciju.

revidenti vai revīzijas uzņēmumi, ar 
nosacījumu, ka administratīvās struktūras 
locekļu vairākums ir revīzijas uzņēmumi, 
kas apstiprināti jebkurā dalībvalstī, vai 
obligātie revidenti ar labu reputāciju.

Or. en

Pamatojums

Ja revīzijas uzņēmumos balsstiesības ir trešo personu kontrolē, varētu tikt apdraudēta šo 
uzņēmumu neatkarība. Tādēļ attiecībā uz šo jautājumu pašreizējie noteikumi nebūtu jāmaina.

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – c punkts
2006/43/EK 
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to brīvprātīgi veic mazie uzņēmumi; svītrots

Or. en

Pamatojums

Brīvprātīgās revīzijas gadījumā nebūtu jāpilda tādas pašas prasības kā obligātās revīzijas 
gadījumā, citādi palielinātos administratīvais slogs un tiktu radītas nopietnas sekas 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU, kas paļaujas uz pakalpojumiem, kurus sniedz ar revīziju 
nesaistītu profesiju pārstāvji.

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – i punkts
2006/43/EK
3. pants – 4. punkts – pirmā daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pirmās daļas b) punktu svītro; svītrots

Or. en
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Pamatojums

Lai gan iespējai iegūt papildu pieejamību kapitālam ir savas priekšrocības, revīzijas 
uzņēmumiem savu pienākumu īpatnības dēļ būtu jāsaglabā neatkarība no ieinteresētām 
personām, kas nav profesionāļi revīzijas jomā. Tādēļ būtu jāatjauno noteikums par 
balsstiesību vairākumu.

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – iii punkts
2006/43/EK
3. pants – 4. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nedrīkst paredzēt papildu 
nosacījumus saistībā ar šiem punktiem. 
Dalībvalstis nedrīkst pieprasīt, lai 
pilnvarotiem revidentiem vai revīzijas 
uzņēmumiem būtu minimālais kapitāls vai 
balsstiesības kādā revīzijas uzņēmumā.

Dalībvalstis nedrīkst paredzēt papildu 
nosacījumus saistībā ar šiem punktiem. 
Dalībvalstis nedrīkst pieprasīt, lai 
obligātajiem revidentiem vai revīzijas 
uzņēmumiem būtu minimālais kapitāls 
kādā revīzijas uzņēmumā.

Or. en

Pamatojums

Lai gan iespējai iegūt papildu pieejamību kapitālam ir savas priekšrocības, revīzijas 
uzņēmumiem savu pienākumu īpatnības dēļ būtu jāsaglabā neatkarība no ieinteresētām 
personām, kas nav profesionāļi revīzijas jomā. Tādēļ dalībvalstīm vajadzētu būt rīcības 
brīvībai attiecībā uz papildu nosacījumiem saistībā ar balsstiesību vairākumu, bet ne 
attiecībā uz kapitālu, kam jābūt obligāto revidentu rīcībā.

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts
2006/43/EK
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka obligātās 
revīzijas laikā pilnvarotais revidents un/vai 
revīzijas uzņēmums un jebkurš 
balsstiesīgais revīzijas uzņēmumā ir 
neatkarīgs no revidējamās struktūras un 
nav saistīts ar lēmumu pieņemšanu 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka obligātās 
revīzijas laikā obligātais revidents un/vai 
revīzijas uzņēmums veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tā neatkarību neapdraud 
finansiālas, personiskas, darījumu, darba 



PE496.381v01-00 6/8 PA\912934LV.doc

LV

revidējamajā struktūrā. vai cita veida attiecības, kurās ir iesaistīts 
obligātais revidents, revīzijas uzņēmums, 
ar to saistītais uzņēmums un tīkls un 
fiziska persona, kas var ietekmēt obligātās 
revīzijas iznākumu.

Or. en

Pamatojums

Lai gan prasības sabiedriskas nozīmes struktūru obligāto revīziju gadījumā ir daudz 
plašākas, pamatprincipiem par neatkarību vajadzētu būt vienādiem. Tādēļ šis grozījums 
direktīvā ietverto pantu par neatkarību saskaņo ar attiecīgo grozīto pantu SNS regulā.

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
2006/43/EK
22. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu:
„Dalībvalstis nodrošina, ka obligātais 
revidents vai revīzijas uzņēmums neveic 
obligāto revīziju, ja objektīva, saprātīga 
un informēta trešā persona secina, ka 
obligātā revidenta vai revīzijas uzņēmuma 
neatkarība ir apdraudēta. Ja obligātā 
revidenta vai revīzijas uzņēmuma 
neatkarību ietekmē tādi draudi kā 
pašrevīzija, personiska ieinteresētība, 
propaganda, pazīšanās vai uzticēšanās, 
vai iebaidīšana, obligātajam revidentam 
vai revīzijas uzņēmumam jāveic drošības 
pasākumi šo draudu mazināšanai. Ja 
draudi ir nopietnāki nekā veiktie drošības 
pasākumi un apdraud tā neatkarību, 
obligātais revidents vai revīzijas 
uzņēmums obligāto revīziju neveic.”

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas izdarītas atbilstoši iepriekšējam grozījumam, iekļaujot elementus, kas 2. punktā tika 
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svītroti.

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 14. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
2006/43/EK
29. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) k) kvalitātes nodrošināšanas pārbaudes 
ir atbilstīgas un samērīgas, ņemot vērā 
vērtējamā revīzijas uzņēmuma vai 
pilnvarotā revidenta darbības mērogu un 
apjomu.

k) kvalitātes nodrošināšanas pārbaudes ir 
atbilstīgas un samērīgas, ņemot vērā 
vērtējamā revīzijas uzņēmuma vai obligātā
revidenta mērogu un sarežģītību un 
vienības, kurās veikta revīzija.

Or. en

Pamatojums

Teksta sākotnējā redakcija liek domāt, ka lielākiem revīzijas uzņēmumiem būtu vajadzīgas 
daudz rūpīgākas kvalitātes nodrošināšanas pārbaudes. Taču revīzijas uzņēmuma lielumam 
nevajadzētu obligāti būt noteicošajam faktoram. Tieši pretēji — to struktūru lielums un 
sarežģītība, kurās veikta revīzija, varētu garantēt rūpīgāku kvalitātes nodrošināšanas 
pārbaudi, jo revīziju veikt ir daudz grūtāk un zemas kvalitātes revīzijas var radīt sekas ar 
daudz plašāku ietekmi.

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 14. punkts – a apakšpunkts – iii punkts
2006/43/EK
29. pants – 1. punkts – jauna daļa pēc k apakšpunkta

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde, kas minēta 32. pantā, 
dara pieejamu ieinteresētajām pusēm pēc to 
pieprasījuma, ziņojumu, kas minēts pirmās 
daļas g) apakšpunktā. Kompetentā iestāde 
pārliecinās, ka ziņojuma publicēšana 
neapdraud revidējamās struktūras, uz kuru 
attiecas pārskatīšana, komerciālās 
intereses, tostarp tās rūpniecisko un 
intelektuālo īpašumu.

Dalībvalstis var prasīt, lai kompetentā 
iestāde, kas minēta 32. pantā, dara 
pieejamu ieinteresētajām pusēm pēc to 
pieprasījuma, ziņojumu, kas minēts pirmās 
daļas g) apakšpunktā. Kompetentā iestāde 
pārliecinās, ka ziņojuma publicēšana 
neapdraud revidējamās struktūras, uz kuru 
attiecas pārskatīšana, komerciālās 
intereses, tostarp tās rūpniecisko un 
intelektuālo īpašumu.
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Or. en

Pamatojums

Pārbaužu ziņojumu saturs katrā dalībvalstī atšķiras. Dažos ziņojumos var būt ietverta 
sensitīva informācija, kuru nedrīkst publiskot, un šajā gadījumā atsauce ir norādīta uz 
apkopojošu ziņojumu par kvalitātes nodrošināšanas pārskatiem attiecībā uz visiem, kas 
nodarbojas ar revidenta profesiju, kā noteikts i) apakšpunktā. Tādēļ dalībvalstīm vajadzētu 
spēt pielāgot šo noteikumu atbilstoši apstākļiem katrā valstī.


