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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão pretende, com a proposta de regulamento relativo aos requisitos específicos em 
matéria de revisão legal das contas das entidades de interesse público (EIP), criar um quadro 
mais pormenorizado para as auditorias às EIP, que requer determinadas alterações à Diretiva 
relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas. 

Juntamente com estas modificações, alteram-se algumas disposições relativas principalmente 
à prestação transfronteiras de serviços de auditoria e de supervisão pública em geral, que o 
relator de parecer acolhe com agrado.

Contudo, o relator de parecer recomenda que se excluam as auditorias voluntárias da 
aplicação das disposições relativas às auditorias, como é o caso atualmente, já que a proposta 
da Comissão resultaria em custos mais elevados e num encargo administrativo adicional, 
principalmente para às pequenas e médias empresas. Acrescenta ainda que, embora o acesso 
adicional ao capital possa ajudar as pequenas sociedades de revisores oficiais a aproximar-se 
das maiores redes internacionais, o relator de parecer é cético no que se refere à eliminação do 
requisito de que a maioria dos direitos de voto seja detida por revisores oficiais de contas. A 
permissão de que terceiros detenham a maioria dos direitos de voto em sociedades de 
revisores oficiais implica o risco de comprometer a independência da profissão.

Por fim, apesar de o relator de parecer não ter apresentado quaisquer alterações a este 
respeito, insta à reconsideração sobre se não se deve reintegrar pelo menos partes do 
regulamento proposto na Diretiva em vigor. No contexto dos quadros divergentes do governo 
das sociedades, um regulamento pode não ser o melhor instrumento e a Diretiva permitiria 
que os Estados-Membros adaptassem as regras ao seu quadro jurídico nacional. Trata-se, em 
particular, do caso das disposições relativas ao comité de auditoria. Além disso, apesar de os 
requisitos de auditoria deverem ser sem dúvida superiores no caso das entidades de interesse 
público, poderiam, pelo menos, harmonizar-se os requisitos de independência geral nos dois 
instrumentos.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para que as sociedades de revisores 
oficiais de contas se possam desenvolver, 
os Estados-Membros devem permitir-lhes 
o acesso a capital externo. Por conseguinte, 

(3) Para que as sociedades de revisores 
oficiais de contas se possam desenvolver, 
os Estados-Membros devem permitir-lhes 
o acesso a capital externo. Por conseguinte, 
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devem deixar de exigir-lhes que um 
montante mínimo do seu capital ou dos 
seus direitos de voto seja detido por 
revisores oficiais de contas ou sociedades 
de revisores oficiais de contas, desde que a 
maioria dos membros do órgão de 
administração sejam eles próprios 
sociedades de revisores oficiais de contas 
aprovadas em qualquer Estado-Membro ou 
revisores oficiais de contas idóneos.

devem deixar de exigir-lhes que um 
montante mínimo do seu capital seja detido 
por revisores oficiais de contas ou 
sociedades de revisores oficiais de contas, 
desde que a maioria dos membros do órgão 
de administração sejam eles próprios 
sociedades de revisores oficiais de contas 
aprovadas em qualquer Estado-Membro ou 
revisores oficiais de contas idóneos.

Or. en

Justificação

O controlo dos direitos de voto por terceiros nas sociedades de revisores de contas pode 
comprometer a sua independência.   Por conseguinte, as regras existentes a este respeito não 
devem ser alteradas.

Alteração 2
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a) – subalínea c)
2006/43/CE 
Artigo 2 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

(c) Conduzida a título voluntário por 
pequenas empresas;

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma auditoria voluntária não deve ter de cumprir os mesmos requisitos que uma revisão 
legal das contas. Isso resultaria num maior encargo administrativo e teria graves 
consequências para as entidades comerciais, em particular as PME, que dependem dos 
serviços de profissões não relacionadas com auditoria.

Alteração 3
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b) – subalínea i)
2006/43/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(i) no primeiro parágrafo, é suprimida a 
alínea (b);

Suprimido

Or. en

Justificação

Embora a possibilidade de um aumento do acesso ao capital tem as suas vantagens, as 
sociedades de revisores oficiais, devido à natureza das suas tarefas, devem manter-se 
independentes das partes interessadas alheias à profissão. Por esse motivo, a disposição 
relativa à maioria dos direitos de voto deve ser reinserida.

Alteração 4
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b) – subalínea iii)
2006/43/CE
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não podem 
estabelecer condições complementares 
relativamente a estas alíneas. Os 
Estados-Membros não podem exigir que 
um montante mínimo do capital ou dos 
direitos de voto de uma sociedade de 
revisores oficiais de contas seja detido por 
revisores oficiais de contas ou por 
sociedades de revisores oficiais de contas.

Os Estados-Membros não podem 
estabelecer condições complementares 
relativamente a estas alíneas. Os 
Estados-Membros não podem exigir que 
um montante mínimo do capital de uma 
sociedade de revisores oficiais de contas 
seja detido por revisores oficiais de contas 
ou por sociedades de revisores oficiais de 
contas.

Or. en

Justificação

Embora a possibilidade de um aumento do acesso ao capital tenha as suas vantagens, as 
sociedades de revisores oficiais, devido à natureza das suas tarefas, devem manter-se 
independentes das partes interessadas alheias à profissão. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem ser livres de impor condições complementares relativamente à maioria dos 
direitos de voto, mas não relativamente ao capital detido pelos revisores oficiais de contas.

Alteração 5
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 11 – alínea a)
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2006/43/CE
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, aquando da realização de uma revisão 
legal de contas, o revisor oficial de contas 
e/ou a sociedade de revisores oficiais de 
contas, bem como qualquer detentor de 
direitos de voto na sociedade de revisores 
oficiais de contas, sejam independentes 
relativamente à entidade auditada e não 
se encontrem envolvidos no processo de 
tomada de decisões dessa entidade.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, aquando da realização de uma revisão 
legal de contas, o revisor oficial de contas 
e/ou a sociedade de revisores oficiais de 
contas tomam todas as medidas 
necessárias para assegurar que a sua 
independência não seja comprometida por 
relações financeiras, pessoais, 
empresariais, laborais ou outras que 
envolvam o revisor oficial de contas, a 
sociedade de revisores oficiais, as suas 
sucursais e redes ou ainda qualquer 
pessoa singular que possa influenciar o 
resultado da revisão legal das contas.

Or. en

Justificação

Apesar de os requisitos em matéria de revisões legais de contas a entidades de interesse 
público serem mais extensos, as normas básicas de independência devem ser as mesmas. A 
alteração harmoniza, portanto, o artigo da Diretiva relativo à independência com o artigo 
alterado correspondente no Regulamento relativo às EIP.

Alteração 6
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 11 – alínea a-A) (nova)
2006/43/CE
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No n.º 2, o primeiro parágrafo passa 
a ter a seguinte redação:
«Os Estados-Membros devem assegurar 
que os revisores oficiais de contas ou as 
sociedades de revisores oficiais de contas 
não realizem revisões legais de contas se 
um terceiro objetivo, racional e 
informado, concluir que a independência 
do revisor oficial de contas ou da 
sociedade de revisores oficiais de contas 
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está comprometida. Se a independência 
do revisor oficial de contas ou da 
sociedade de revisores oficiais de contas 
for afetada por ameaças, tais como auto 
revisão, interesse pessoal, representação, 
familiaridade ou confiança ou 
intimidação, o revisor oficial de contas ou 
a sociedade de revisores oficiais de contas 
devem aplicar salvaguardas, a fim de 
atenuar as ameaças. Se a importância 
destas ameaças, comparativamente às 
medidas de salvaguarda aplicadas, for tal 
que a sua independência se veja 
comprometida, o revisor oficial de contas 
ou sociedade de revisores oficiais de 
contas não devem realizar a revisão legal 
de contas.»

Or. en

Justificação

Modificação em conformidade com a alteração anterior, em que são incluídos os elementos 
suprimidos do n.º 2.

Alteração 7
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 14 – alínea a) – subalínea ii)
2006/43/CE
Artigo 29 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) As verificações de controlo de 
qualidade devem ser adequadas e 
proporcionadas, tendo em conta a escala e 
a dimensão das atividades da sociedade de 
revisores oficiais de contas ou do revisor 
oficial de contas que são objeto de 
controlo.

(k) As verificações de controlo de 
qualidade devem ser adequadas e 
proporcionadas, tendo em conta a escala e 
a complexidade da sociedade de revisores 
oficiais de contas ou do revisor oficial de 
contas que são objeto de controlo, bem 
como das entidades auditadas.

Or. en

Justificação

O texto original parece sugerir que as sociedades de revisores de contas de maior dimensão 
requerem verificações de qualidade mais exaustivas. Contudo, não é necessariamente a 
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dimensão da sociedade de revisores oficiais que deve ser decisiva. Pelo contrário, é a 
dimensão e a complexidade das entidades auditadas que garante uma verificação do controlo 
da qualidade mais exaustiva, já que a revisão de contas é mais exigente e as consequências 
das auditorias de baixa qualidade podem ser mais extensas.

Alteração 8
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 14 – alínea a) – subalínea iii)
2006/43/CE
Artigo 29 – n.º 1 – novo parágrafo depois da alínea k)

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente referida no artigo 
32.º deve pôr à disposição das partes 
interessadas, a seu pedido, o relatório 
referido na alínea g) do primeiro parágrafo. 
A autoridade competente deve certificar-se 
de que o relatório disponibilizado não 
prejudica os interesses comerciais da 
entidade que é objeto de controlo, 
incluindo a sua propriedade industrial e 
intelectual.

Os Estados-Membros podem exigir que a
autoridade competente referida no artigo 
32.º ponha à disposição das partes 
interessadas, a seu pedido, o relatório 
referido na alínea g) do primeiro parágrafo. 
A autoridade competente deve certificar-se 
de que o relatório disponibilizado não 
prejudica os interesses comerciais da 
entidade que é objeto de controlo, 
incluindo a sua propriedade industrial e 
intelectual.

Or. en

Justificação

O conteúdo dos relatórios de inspeção difere de Estado-Membro para Estado-Membro. 
Alguns relatórios podem conter informação sensível que não deva ser revelada ao público, e 
nesse caso recorre-se a um reporte agregado sobre as verificações de controlo de qualidade 
de todo o setor da auditoria local, tal como estabelecido na subalínea i). Os Estados-
Membros devem, por isso, ser capazes de adaptar esta disposição de acordo com o seu 
contexto nacional.


