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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prin propunerea de regulament referitor la cerințele specifice privind auditul legal al 
entităților de interes public (EIP), Comisia vizează crearea unui cadru mai detaliat pentru 
auditarea acestora, fiind necesare anumite modificări ale Directivei privind auditul legal al 
conturilor anuale și al conturilor consolidate. 

Pe lângă aceste modificări, unele dispoziții sunt modificate mai ales cu privire la furnizarea la 
nivel transfrontalier de servicii de audit și de control public în general, un aspect pozitiv în 
opinia raportorului pentru aviz.

Totuși, acesta recomandă excluderea auditurilor voluntare de la aplicarea dispozițiilor privind 
auditul, după cum este cazul în prezent, întrucât acest lucru ar impune costuri suplimentare și 
o mai mare povară administrativă mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. De 
asemenea, deși un mai bun acces la capital ar putea ajuta societățile de audit de dimensiuni 
mai reduse să reducă decalajul față de rețelele internaționale dominante, raportorul pentru aviz 
exprimă rezerve cu privire la eliminarea cerințelor privind drepturile de vot majoritare în 
societățile care execută audituri legale. Prin acordarea de drepturi de vot majoritare în 
societățile de audit unor terțe persoane se pune în pericol independența profesională a acestor 
companii.

În ultimul rând, deși raportorul pentru aviz nu a propus amendamente în acest sens, acesta 
îndeamnă totuși la analizarea oportunității reintegrării propunerii de regulament în directiva 
aflată în vigoare. Dat fiind contextul foarte variat de guvernanță în domeniul privat, s-ar putea 
ca un regulament să nu se dovedească cel mai bun instrument, pe când o directivă le-ar 
permite statelor membre să-și adapteze normele la cadrul juridic național propriu. Acest lucru 
este valabil mai ales în cazul comitetului de audit. Totodată, deși se poate argumenta că 
cerințele de audit ar trebui să fie mai stricte în cazul EIP, ar putea fi aliniate măcar cerințele 
generale de independență pentru ambele instrumente.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a permite dezvoltarea 
societăților de audit, statele membre 
trebuie să le permită accesul la capital 
extern. Prin urmare, statele membre nu 
trebuie să mai solicite ca o valoare minimă 
din capitalul sau drepturile de vot ale unei 

(3) Pentru a permite dezvoltarea 
societăților de audit, statele membre 
trebuie să le permită accesul la capital 
extern. Prin urmare, statele membre nu 
trebuie să mai solicite ca o valoare minimă 
din capitalul unei societăți de audit să fie 
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societăți de audit să fie deținute de auditori 
statutari sau societăți de audit, cu condiția 
ca membrii organismului administrativ să 
fie societăți de audit autorizate în oricare 
stat membru sau auditori statutari cu o 
reputație bună.

deținute de auditori statutari sau societăți 
de audit, cu condiția ca membrii 
organismului administrativ să fie societăți 
de audit autorizate în oricare stat membru 
sau auditori statutari cu o reputație bună.

Or. en

Justificare

Deținerea de către terți a unor drepturi de vot ce le-ar acorda majoritatea ar putea 
compromite independența societății de audit.   Prin urmare, normele în vigoare în acest sens 
nu ar trebui modificate.

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2006/43/CE
Articolul 2 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) este efectuat în mod voluntar de 
întreprinderile mici;

eliminat

Or. en

Justificare

Auditul voluntar nu ar trebui supus acelorași cerințe precum auditul legal, întrucât acest 
lucru ar îngreuna povara administrativă și ar avea consecințe grave pentru întreprinderi, mai 
ales pentru IMM-uri, care se bazează pe serviciile ce nu sunt legate de audit.

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera b – subpunctul i
Directiva 2006/43/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) la primul paragraf se elimină litera (b); eliminat

Or. en



PA\912934RO.doc 5/8 PE496.381v01-00

RO

Justificare

Deși posibilitatea de a avea un mai bun acces la capital are avantajele sale, societățile de 
audit, dată fiind natura activității lor, ar trebui să rămână independente de terții din afara 
sectorului auditului. Prin urmare, dispoziția privind majoritatea drepturilor de vot ar trebui 
reinstituită.

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera b – subpunctul iii
Directiva 2006/43/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu pot stabili condiții 
suplimentare în legătură cu aceste litere. 
Statelor membre nu li se permite să solicite 
ca o valoare minimă de capital sau de 
drepturi de vot ale unei societăți de audit 
să fie deținute de auditori statutari sau 
societăți de audit.

Statele membre nu pot stabili condiții 
suplimentare în legătură cu aceste litere. 
Statelor membre nu li se permite să solicite 
ca o valoare minimă de capital a unei 
societăți de audit să fie deținută de auditori 
statutari sau societăți de audit.

Or. en

Justificare

Deși posibilitatea de a avea un mai bun acces la capital are avantajele sale, societățile de 
audit, dată fiind natura activității lor, ar trebui să rămână independente de terții din afara 
sectorului auditului. Prin urmare, statele membre ar trebui să poată stabili dacă impun 
condiții suplimentare privind drepturile de vot care asigură majoritatea, dar nu și în ceea ce 
privește capitalul ce trebuie deținut de auditorii statutari.

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11 – litera a
Directiva 2006/43/CE
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când efectuează un audit statutar, auditorul 
statutar și/sau societatea de audit și orice 
persoană care deține drepturi de vot în 
societatea de audit sunt independenți față 

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când efectuează un audit statutar, auditorul 
statutar și/sau societatea de audit ia toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
independența nu este compromisă de 
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de entitatea auditată și nu participă la 
procesul decizional al entității auditate.

relații financiare, personale, de afaceri, 
de muncă sau de altă natură care implică 
auditorul statutar, societatea de audit, 
rețeaua sau societățile afiliate și orice 
persoană fizică care ar putea să 
influențeze rezultatul auditului statutar.

Or. en

Justificare

Deși cerințele privind auditurile legale ale entităților de interes public sunt mai 
cuprinzătoare, normele de bază privind independența ar trebui să fie aceleași. Amendamentul 
aliniază prin urmare articolul din directivă privind independența cu articolul modificat ce îi 
corespunde în regulamentul privind EIP.

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11 – litera aa (nouă)
Directiva 2006/43/CE
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la alineatul (2), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„Statele membre se asigură că un auditor 
statutar sau o societate de audit nu 
efectuează un audit legal dacă un terț
obiectiv, rezonabil și informat ar avea 
motive să considere că independența 
auditorului statutar sau a societății de 
audit este compromisă. În cazul în care 
independența auditorului legal sau a 
firmei de audit este afectată de 
amenințări, cum ar fi cea de 
autoverificare a propriei activități, interes 
propriu, reprezentare, familiaritate sau 
încredere ori intimidare, auditorul legal 
sau firma de audit trebuie să aplice 
măsuri de protecție pentru a reduce aceste 
amenințări. Dacă aceste riscuri nu sunt 
diminuate în urma aplicării măsurilor de 
protecție, iar independența este 
compromisă, auditorul statutar sau 
societatea de audit nu desfășoară auditul 
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statutar.”

Or. en

Justificare

Modificare în conformitate cu amendamentul precedent, în care sunt incluse elementele 
eliminate de la alineatul (2).

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 14 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2006/43/CE
Articolul 29 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) evaluările sistemelor de asigurare de 
calității trebuie să fie adecvate și 
proporționale complexității și dimensiunii 
activității desfășurate de auditorul statutar 
sau societatea de audit evaluat(ă).

(k) evaluările sistemelor de asigurare de 
calității trebuie să fie adecvate și 
proporționale complexității și dimensiunii 
activității desfășurate de auditorul statutar 
sau societatea de audit evaluat(ă) și de 
entitățile auditate.”;

Or. en

Justificare

Exprimarea inițială lasă să se înțeleagă că societățile de audit mai mari ar avea nevoie de 
evaluări de calitate mai stricte. Însă nu dimensiunea societății de audit ar trebui să fie 
neapărat factorul decisiv. Dimpotrivă, dimensiunea și complexitatea entităților auditate ar 
putea să impună o mai bună evaluare a sistemelor de asigurare a calității, întrucât un astfel 
de audit este mai dificil și consecințele unui audit slab ar putea fi mai grave.

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 14 – litera a – subpunctul iii
Directiva 2006/43/CE
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraf nou după litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă menționată la 
articolul 32 pune la dispoziția părților 
interesate, la cererea acestora, raportul 
menționat la primul paragraf litera (g). 

„Statele membre pot solicita ca autoritatea 
competentă menționată la articolul 32 să 
pună la dispoziția părților interesate, la 
cererea acestora, raportul menționat la 
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Autoritatea competentă se asigură că 
raportul transmis nu afectează interesele 
comerciale ale entității auditate și aflate în 
evaluare, inclusiv drepturile sale de 
proprietate intelectuală și industrială.

primul paragraf litera (g). Autoritatea 
competentă se asigură că raportul transmis 
nu afectează interesele comerciale ale 
entității auditate și aflate în evaluare, 
inclusiv drepturile sale de proprietate 
intelectuală și industrială.”;

Or. en

Justificare

Conținutul rapoartelor de inspecție diferă de la stat membru la altul. Unele rapoarte pot 
conține informații confidențiale ce nu pot fi făcute cunoscute, caz în care se recurge la 
rapoartele globale privind evaluările sistemelor de asigurare a calității a întregului sector 
local de audit, după cum se prevede la punctul (i). Statele membre ar trebui să dispună de 
posibilitatea de a adapta această prevedere propriului context național.


