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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija želi s predlagano uredbo o posebnih zahtevah za obvezno revizijo subjektov javnega 
interesa vzpostaviti podrobnejši okvir za revizije subjektov javnega interesa, kar zahteva 
nekatere spremembe direktive o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske 
izkaze. 

Poleg teh sprememb se spremenijo nekatere določbe zlasti v zvezi s čezmejnim opravljanjem 
revizijskih storitev in javnim nadzorom na splošno, kar pripravljavec mnenja pozdravlja.

Vseeno pa priporoča, naj se iz uporabe določb o reviziji izključijo prostovoljne revizije, kakor 
velja zdaj, ker bi predlog Komisije povzročil višje stroške in dodatne upravne obremenitev 
zlasti za mala in srednja podjetja. Medtem ko bi dodatni dostop do kapitala lahko pomagal 
manjšim revizijskim podjetjem premostiti vrzel, ki jih loči od vodilnih mednarodnih mrež, je 
pripravljavec mnenja skeptičen glede odprave zahtev glede večinskih glasovalnih pravic, ki 
naj bi jih imeli zakoniti revizorji. Če bi tretjim osebam omogočili večinske glasovalne pravice 
v revizijskih podjetjih, bi tvegali neodvisnost poklica.

Čeprav pripravljavec mnenja ni vložil predlogov sprememb glede tega, poziva k ponovnemu 
razmisleku, ali ne bi vsaj nekaterih delov predlagane uredbe ponovno vključili v obstoječo 
direktivo. Glede na različne okvire upravljanja podjetij uredba morda ni najboljši instrument, 
saj bi direktiva državam članicam omogočila prilagoditev pravil svojim nacionalnim pravnim 
okvirom. To velja zlasti za določbe o revizijskem odboru. Poleg tega bi bilo mogoče uskladiti 
vsaj splošne zahteve po neodvisnosti v obeh instrumentih, čeprav bi morale biti zahteve za 
subjekte javnega interesa verjetno strožje.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da se omogoči rast revizijskih podjetij, 
morajo države članice tem omogočiti 
dostop do zunanjega kapitala. Zato države 
članice ne smejo več zahtevati, da imajo 
zakoniti revizorji ali revizijska podjetja 
minimalno količino kapitala ali 
glasovalnih pravic v revizijskem podjetju, 
če večino članov upravnega organa 
predstavljajo revizijska podjetja, ki so 
pridobila dovoljenje v kateri koli državi 

(3) Da se omogoči rast revizijskih podjetij, 
morajo države članice tem omogočiti 
dostop do zunanjega kapitala. Zato države 
članice ne smejo več zahtevati, da imajo 
zakoniti revizorji ali revizijska podjetja 
minimalno količino kapitala v revizijskem 
podjetju, če večino članov upravnega 
organa predstavljajo revizijska podjetja, ki 
so pridobila dovoljenje v kateri koli državi 
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članici, ali ugledni zakoniti revizorji. članici, ali ugledni zakoniti revizorji.

Or. en

Obrazložitev

Večinske glasovalne pravice tretjih oseb v revizijskih podjetjih bi lahko ogrozile njihovo 
neodvisnost. Zato obstoječih pravil o tem ne bi smeli spreminjati.

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka a - točka c
2006/43/ES 
Člen 2 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) prostovoljno izvedejo mala podjetja;“ črtano

Or. en

Obrazložitev

Za prostovoljno revizijo ne bi smele veljati enake zahteve kakor za obvezno, ker bi to sicer 
povzročilo večje upravne obremenitve in hude posledice za poslovne subjekte, zlasti mala in 
srednja podjetja, ki uporabljajo storitve nerevizorjev.

Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka b – točka i
2006/43/ES
Člen 3 – odstavek 4 – prvi pododstavek – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) točka (b) prvega pododstavka se črta; črtano

Or. en

Obrazložitev

Možnost povečanega dostopa do kapitala ima svoje prednosti, vendar bi morala ostati 
revizijska podjetja zaradi narave svojih nalog neodvisna od zainteresiranih strani, ki niso 
revizorji. Zato bi bilo treba ponovno uvesti določbo o večinskih glasovalnih pravicah.
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Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka b – točka iii
2006/43/ES
Člen 3 – odstavek 4 – drugi pododstavek 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ne smejo postavljati 
dodatnih pogojev glede teh točk. Države 
članice ne smejo zahtevati, da imajo 
zakoniti revizorji ali revizijska podjetja 
minimalno količino kapitala ali 
glasovalnih pravic v revizijskem podjetju.

Države članice ne smejo postavljati 
dodatnih pogojev glede teh točk. Države 
članice ne smejo zahtevati, da imajo 
zakoniti revizorji ali revizijska podjetja 
minimalno količino kapitala v revizijskem 
podjetju.

Or. en

Obrazložitev

Možnost povečanega dostopa do kapitala ima svoje prednosti, vendar bi morala ostati 
revizijska podjetja zaradi narave svojih nalog neodvisna od zainteresiranih strani, ki niso 
revizorji. Zato bi morale imeti države članice možnost določiti dodatne pogoje v zvezi z 
večinskimi glasovalnimi pravicami, ne pa v zvezi s kapitalom, ki ga imajo zakoniti revizorji.

Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Člen 1 – točka 11 – točka a
2006/43/ES
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice pri izvajanju obvezne 
revizije zagotavljajo, da so zakoniti revizor 
in/ali revizijsko podjetje ter vsi imetniki 
glasovalnih pravic v revizijskem podjetju 
neodvisni od revidiranega subjekta in niso 
vključeni v sprejemanje odločitev 
revidiranega subjekta.

1. Države članice pri izvajanju obvezne 
revizije zagotavljajo, da zakoniti revizor 
in/ali revizijsko podjetje sprejme(-ta) vse 
potrebne ukrepe, da zagotovi(-ta), da 
neodvisnosti ne ogrožajo finančna, 
osebna, poslovna, zaposlitvena ali druga 
razmerja zakonitega revizorja, 
revizijskega podjetja, njegovih 
pridruženih podjetij ali mreže ali katere 
koli fizične osebe, ki bi zaradi svojega 
položaja lahko vplivala na rezultat 
obvezne revizije.

Or. en
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Obrazložitev

Čeprav so zahteve za obvezne revizije subjektov javnega interesa obširnejše, bi morali biti 
osnovni standardi neodvisnosti enaki. Zato predlog spremembe usklajuje člen o neodvisnosti 
v direktivi s spremenjenim ustreznim členom v uredbi o subjektih javnega interesa.

Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Člen 1 – točka 11 – točka a a (novo)
2006/43/ES
Člen 22 – odstavek 2 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v odstavku 2 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim besedilom:
„Države članice zagotovijo, da zakoniti 
revizor ali revizijsko podjetje ne izvede 
obvezne revizije, če bi nepristranska, 
razumna in obveščena tretja oseba 
presodila, da je neodvisnost zakonitega 
revizorja ali revizijskega podjetja 
ogrožena. Če neodvisnost zakonitega 
revizorja ali revizijskega podjetja ogrožajo 
nevarnosti, kot so samopregledovanje, 
koristoljubje, zagovarjanje interesov, 
domačnost ali zaupanje ali ustrahovanje, 
mora zakoniti revizor ali revizijsko 
podjetje uporabiti zaščitne ukrepe za 
omilitev teh nevarnosti. Zakoniti revizor 
ali revizijsko podjetje obvezne revizije ne 
izvede, če so nevarnosti v primerjavi z 
uporabljenimi zaščitnimi ukrepi tolikšne, 
da je ogrožena njegova neodvisnost.“

Or. en

Obrazložitev

Sprememba v skladu s predhodnim predlogom spremembe, v katerem so vključeni elementi, 
črtani iz odstavka 2.

Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Člen 1 – točka 14 – točka a – točka ii
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2006/43/ES
Člen 29 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) pregledi v okviru zagotavljanja 
kakovosti so primerni in sorazmerni glede 
na obseg in velikost dejavnosti
pregledanega revizijskega podjetja ali 
zakonitega revizorja.

(k) pregledi v okviru zagotavljanja 
kakovosti so primerni in sorazmerni glede 
na obseg in kompleksnost pregledanega 
revizijskega podjetja ali zakonitega 
revizorja in revidiranih subjektov.

Or. en

Obrazložitev

Videti je, da prvotno besedilo namiguje, da naj bi večja revizijska podjetja zahtevala 
temeljitejše preglede kakovosti. Vendar ni nujno, da bi morala biti odločilna velikost 
revizijskega podjetja. Prav nasprotno, velikost in kompleksnost revidiranih subjektov bi lahko 
zahtevala temeljitejši pregled v okviru zagotavljanja kakovosti, ker je revizija zahtevnejša in 
ker so posledice slabe kakovosti revizije lahko hujše.

Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Člen 1 – točka 14 – točka a – točka iii
2006/43/ES
Člen 29 – odstavek 1 – nov pododstavek za točko k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ iz člena 32 zainteresiranim 
stranem na njihovo zahtevo omogoči 
vpogled v poročilo iz točke (g) prvega 
pododstavka. Pristojni organ zagotovi, da 
razkrito poročilo ne ogrozi poslovnih 
interesov revidiranega subjekta, ki se 
pregleduje, kar vključuje tudi industrijsko 
in intelektualno lastnino.

Države članice lahko zahtevajo, da 
pristojni organ iz člena 32 zainteresiranim 
stranem na njihovo zahtevo omogoči 
vpogled v poročilo iz točke (g) prvega 
pododstavka. Pristojni organ zagotovi, da 
razkrito poročilo ne ogrozi poslovnih 
interesov revidiranega subjekta, ki se 
pregleduje, kar vključuje tudi industrijsko 
in intelektualno lastnino.

Or. en

Obrazložitev

Vsebina poročil o pregledu se med državami članicami razlikuje. Nekatera poročila lahko 
vsebujejo občutljive informacije, ki se ne smejo razkriti javnosti, in v tem primeru se uporabi 
zbirno poročanje o pregledih v okviru zagotavljanja kakovosti vseh lokalnih revizorjev, kot je 
določeno pod (i). Zato bi morale države članice imeti možnost to določbo prilagoditi glede na 
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nacionalni okvir.


