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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dzięki rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań 
jednostek interesu publicznego (JIP) Komisja dąży do stworzenia bardziej szczegółowych 
ram dla rewizji finansowej JIP, co wymaga pewnych poprawek do dyrektywy w sprawie 
ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych. 

Oprócz tych zmian niektóre przepisy zostały zmienione głównie w odniesieniu do 
ponadgranicznego świadczenia usług rewizji finansowej i kontroli publicznej ogólnie, co 
sprawozdawca komisji opiniodawczej przyjmuje z zadowoleniem.

Jednak sprawozdawca komisji opiniodawczej zaleca wyłączenie dobrowolnych badań ze 
stosowania przepisów dotyczących rewizji finansowej, tak jak to ma miejsce obecnie, 
ponieważ wniosek Komisji spowodowałby wyższe koszty i dodatkowe obciążenia 
administracyjne, zwłaszcza dla małych i średnich jednostek. Poza tym, o ile dodatkowy 
dostęp do kapitału może pomóc drobnym firmom audytorskim w przybliżeniu się do 
wiodących sieci międzynarodowych, to sprawozdawca komisji opiniodawczej pozostaje 
sceptycznie nastawiony do zniesienia wymogu w zakresie posiadania większości praw głosu 
przez biegłych rewidentów. Pozwolenie stronom trzecim na posiadanie większości praw 
głosu w firmie audytorskiej zagraża niezależności tego zawodu.

Wreszcie, mimo iż sprawozdawca komisji opiniodawczej nie złożył żadnych poprawek w tym 
względzie, usilnie nalega on na ponowne rozważenie, czy choć części proponowanego 
rozporządzenia nie powinny zostać włączone do obowiązującej dyrektywy. W kontekście 
różnorodnych ram ładu korporacyjnego rozporządzenie niekoniecznie jest najlepszym 
instrumentem, dyrektywa umożliwiłaby państwom członkowskim dostosowanie zasad do 
krajowych ram prawnych. Dotyczy to w szczególności przepisów odnoszących się do 
komitetu ds. audytu. Ponadto chociaż wymogi w zakresie rewizji finansowej powinny być 
zapewne ostrzejsze w przypadku jednostek interesu publicznego, to przynajmniej ogólne 
wymogi w zakresie niezależności mogłyby zostać dostosowane w przypadku obydwu 
instrumentów.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby umożliwić rozwój firmom 
audytorskim, państwa członkowskie 

(3) Aby umożliwić rozwój firmom 
audytorskim, państwa członkowskie 
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powinny zezwolić im na uzyskanie dostępu 
do kapitału zewnętrznego. Państwa 
członkowskie nie powinny zatem 
wymagać, aby określone minimum 
kapitału lub praw głosu w firmie 
audytorskiej znajdowało się w posiadaniu 
biegłych rewidentów lub firm 
audytorskich, pod warunkiem że większość 
członków organu administracyjnego 
stanowią firmy audytorskie zatwierdzone 
w dowolnym państwie członkowskim lub 
biegli rewidenci cieszący się dobrą 
reputacją.

powinny zezwolić im na uzyskanie dostępu 
do kapitału zewnętrznego. Państwa 
członkowskie nie powinny zatem 
wymagać, aby określone minimum 
kapitału w firmie audytorskiej znajdowało 
się w posiadaniu biegłych rewidentów lub 
firm audytorskich, pod warunkiem że 
większość członków organu 
administracyjnego stanowią firmy 
audytorskie zatwierdzone w dowolnym 
państwie członkowskim lub biegli 
rewidenci cieszący się dobrą reputacją.

Or. en

Uzasadnienie

Kontrolowanie praw głosu w firmie audytorskiej przez stronę trzecią mogłoby zagrozić 
niezależności firmy. Dlatego nie należy zmieniać zasad obowiązujących w tym względzie.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a) – litera c)
2006/43/WE
Artykuł 2 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jest ono przeprowadzane dobrowolnie 
przez małe jednostki;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Dobrowolne badanie nie powinno podlegać tym samym wymogom, co badanie ustawowe, 
gdyż w przeciwnym razie mogłoby to spowodować większe obciążenia administracyjne i 
miałoby poważne konsekwencje dla jednostek biznesowych, w szczególności MŚP, które 
korzystają z usług grup zawodowych niezwiązanych z audytem.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b) – podpunkt (i)
2006/43/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) w pierwszym akapicie skreśla się lit. b); skreślony

Or. en

Uzasadnienie

O ile możliwość zwiększonego dostępu do kapitału może mieć swoje zalety, to firmy 
audytorskie – z uwagi na charakter swoich działań – powinny zachować niezależność od 
zainteresowanych stron spoza swojej grupy zawodowej. Dlatego należy przywrócić przepisy 
dotyczące większości praw głosu.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b) – punkt (ii)
2006/43/WE
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie mogą 
ustanawiać dodatkowych warunków w 
odniesieniu do wymogów określonych w 
powyższych literach. Państwa 
członkowskie nie mogą nakładać wymogu, 
zgodnie z którym określony minimalny 
udział w kapitale lub prawach głosu w 
firmie audytorskiej musi należeć do 
biegłych rewidentów lub firm 
audytorskich.

„Państwa członkowskie nie mogą 
ustanawiać dodatkowych warunków w 
odniesieniu do wymogów określonych w 
powyższych literach. Państwa 
członkowskie nie mogą nakładać wymogu, 
zgodnie z którym określony minimalny 
udział w kapitale w firmie audytorskiej 
musi należeć do biegłych rewidentów lub 
firm audytorskich.”;

Or. en

Uzasadnienie

O ile możliwość zwiększonego dostępu do kapitału może mieć swoje zalety, to firmy 
audytorskie – z uwagi na charakter swoich działań – powinny zachować niezależność od 
zainteresowanych stron spoza swojej grupy zawodowej. Dlatego państwa członkowskie 
powinny mieć swobodę wprowadzenia dodatkowych warunków dotyczących większości praw 
głosu, ale nie w odniesieniu do kapitału w posiadaniu biegłych rewidentów.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a)
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2006/43/WE
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
biegły rewident i/lub firma audytorska 
przeprowadzający badanie ustawowe oraz 
każdy posiadacz praw głosu w firmie 
audytorskiej byli niezależni od badanej 
jednostki i nie uczestniczyli w procesach 
decyzyjnych badanej jednostki.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
biegły rewident i/lub firma audytorska 
przeprowadzający badanie ustawowe 
podejmują wszystkie konieczne kroki w 
celu dopilnowania, aby niezależność nie 
była zagrożona z powodu finansowych, 
osobistych, zawodowych, wynikających z 
zatrudnienia lub innych powiązań 
wiążących biegłego rewidenta, firmę 
audytorską, jej jednostki zależne i sieć 
oraz każdą inną osobę fizyczną, która 
może wpłynąć na wynik badania 
ustawowego.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż wymogi dotyczące badania ustawowego jednostek interesu publicznego są 
obszerniejsze, podstawowe normy w odniesieniu do niezależności powinny być takie same. W 
związku z tym poprawka dostosowuje artykuł poświęcony niezależności w dyrektywie do 
odpowiadającego mu artykułu w rozporządzeniu JIP.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11 – litera (a a) (nowa)
2006/43/WE
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
„Państwa członkowskie dopilnowują, by 
biegły rewident lub firma audytorska nie 
przeprowadzali badania ustawowego, 
jeżeli obiektywna, racjonalnie działająca i 
poinformowana strona trzecia 
wyciągnęłaby wniosek, że niezależność 
biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej 
jest zagrożona. Jeżeli na niezależność 
biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej 
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mają wpływ zagrożenia, takie jak kontrola 
własnej działalności, interes własny, 
występowanie w czyimś interesie, zażyłość 
lub zaufanie bądź groźba, to dany biegły 
rewident lub firma audytorska musi 
zastosować zabezpieczenia w celu 
złagodzenia tych zagrożeń. Jeżeli ze 
względu na powagę zagrożeń niezależność 
pozostaje zagrożona mimo zastosowanych 
zabezpieczeń, biegły rewident lub firma 
audytorska nie przeprowadzają badania 
ustawowego.”

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana zgodnie z poprzedzającą poprawką, gdzie uwzględniono elementy usunięte z ust. 2.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 14 – litera a) – podpunkt (ii)
2006/43/WE
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) kontrole zapewnienia jakości są 
właściwe i proporcjonalne dla skali i 
wielkości działalności kontrolowanej firmy 
audytorskiej lub biegłego rewidenta.

k) kontrole zapewnienia jakości są 
właściwe i proporcjonalne dla skali i 
złożoności kontrolowanej firmy 
audytorskiej lub biegłego rewidenta oraz 
badanych jednostek.

Or. en

Uzasadnienie

Oryginalne sformułowanie wydaje się sugerować, że większe firmy audytorskie wymagałyby 
gruntowniejszych kontroli jakości. Jednak to niekoniecznie rozmiar firmy audytorskiej 
powinien być decydujący. Wręcz przeciwnie, to rozmiar i złożoność badanych jednostek 
mogłyby zagwarantować gruntowniejszą kontrolę zapewnienia jakości, ponieważ badanie 
stawia większe wymagania a konsekwencje słabej jakości badań mogą być bardziej 
dalekosiężne. 
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Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 14 – litera a) – podpunkt (iii)
2006/43/WE
Artykuł 29 – ustęp 1 – nowy akapit po literze k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe władze, o których mowa w art. 
32, udostępniają stronom 
zainteresowanym, na ich wniosek, 
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 lit. 
g). Właściwe władze zapewniają, aby 
ujawnione sprawozdanie nie naruszało 
interesów handlowych badanej jednostki, 
w tym jej praw własności przemysłowej i
intelektualnej.

Państwa członkowskie mogą nałożyć 
wymóg, zgodnie z którym właściwe 
władze, o których mowa w art. 32, 
udostępniają stronom zainteresowanym, na 
ich wniosek, sprawozdanie, o którym 
mowa w ust. 1 lit. g). Właściwe władze 
zapewniają, aby ujawnione sprawozdanie 
nie naruszało interesów handlowych 
badanej jednostki, w tym jej praw 
własności przemysłowej i intelektualnej.

Or. en

Uzasadnienie

Treść sprawozdań z kontroli różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Niektóre 
sprawozdania mogą zawierać drażliwe informacje, które nie powinny być podawane do 
publicznej wiadomości, w którym to przypadku stosuje się zagregowaną metodę 
sprawozdawczą w odniesieniu do kontroli zapewnienia jakości dla całej lokalnej grupy 
zawodowej biegłych rewidentów, jak zapisano w pkt (i). Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość dostosowania tego przepisu zgodnie ze swoim kontekstem krajowym.


