
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 11 czerwca 2013 r. 

w sprawie równoważności systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń 
i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3404) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/281/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę 2006/43/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych 
badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 
78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającą dyrektywę Rady 
84/253/EWG ( 1 ), w szczególności jej art. 46 ust. 2 akapit pierw
szy, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 45 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE 
właściwe organy państw członkowskich mają obowiązek 
rejestrować wszystkich biegłych rewidentów i wszystkie 
jednostki audytorskie, dostarczających sprawozdania 
z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych określonych spółek zarejestro
wanych poza terytorium Unii, których zbywalne papiery 
wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regu
lowanym w Unii. Przepisami art. 45 ust. 3 dyrektywy 
2006/43/WE zobowiązuje się państwa członkowskie do 
poddania takich biegłych rewidentów i jednostek audy
torskich swoim systemom nadzoru publicznego, zapew
niania jakości oraz dochodzeń i sankcji. 

(2) W decyzji Komisji 2011/30/UE z dnia 19 stycznia 
2011 r. w sprawie równoważności stosowanych 
w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru 
publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń 
i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek 
audytorskich, a także w sprawie okresu przejściowego 
w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finan
sowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich 
z niektórych państw trzecich w Unii Europejskiej ( 2 ) 
uznano systemy nadzoru publicznego, zapewniania 
jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczące biegłych rewi
dentów i jednostek audytorskich w Stanach Zjednoczo
nych Ameryki za równoważne z systemami nadzoru 
publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń 
i sankcji dotyczącymi biegłych rewidentów i firm audy
torskich w państwach członkowskich. 

(3) Decyzja 2011/30/UE przestaje obowiązywać z dniem 
31 lipca 2013 r. W związku z tym należy ponownie 
przeprowadzić ocenę równoważności systemów. 

(4) Przed przyjęciem decyzji 2011/30/UE Komisja przepro
wadziła ocenę równoważności systemów nadzoru 
publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń 
i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek 
audytorskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
Ocena ta została przeprowadzona przy wsparciu ze 
strony Europejskiej Grupy Organów Nadzoru nad Bieg 
łymi Rewidentami. Systemy nadzoru publicznego, zapew
niania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczące bieg 
łych rewidentów i jednostek audytorskich w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki zostały poddane ocenie 
w świetle kryteriów określonych w art. 29, 30 i 32 
dyrektywy 2006/43/WE, które regulują systemy nadzoru 
publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń 
i sankcji dotyczące biegłych rewidentów i firm audytor
skich w państwach członkowskich. Ostatecznym celem 
współpracy między państwami członkowskimi a syste
mami nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz 
dochodzeń i sankcji dotyczącymi biegłych rewidentów 
i jednostek audytorskich w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki powinno być osiągnięcie wzajemnego zaufania 
do systemów nadzoru dzięki uznaniu ich równoważno 
ści. 

(5) Stany Zjednoczone Ameryki dysponują systemem 
nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz docho
dzeń i sankcji dotyczącym biegłych rewidentów i jedno
stek audytorskich, który funkcjonuje na zasadach podob
nych do zasad określonych w art. 29, 30 i 32 dyrektywy 
2006/43/WE. Właściwe organy w Stanach Zjednoczo
nych Ameryki mają jednakże zamiar przeprowadzić 
dalszą ocenę systemów nadzoru nad biegłymi rewiden
tami w państwach członkowskich, zanim podejmą 
decyzję o uznawaniu wyników nadzoru sprawowanego 
przez właściwe organy tych państw. 

(6) W związku z tym system nadzoru publicznego, zapew
niania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczący bieg 
łych rewidentów i jednostek audytorskich w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki powinien zostać poddany prze
glądowi, by ocenić postępy poczynione na drodze do 
osiągnięcia wzajemnego zaufania. Z tego względu okres 
obowiązywania niniejszej decyzji powinien być ograni
czony. 

(7) Jeżeli Komisja podejmie decyzję uznającą system nadzoru 
publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń 
i sankcji dotyczący biegłych rewidentów i jednostek 
audytorskich w państwie trzecim lub na terytorium 
trzecim za równoważny do celów art. 46 ust. 1 dyrek
tywy 2006/43/WE, państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję w sprawie zaprzestania stosowania wymogów
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art. 45 ust. 1 i 3 lub zmiany tych wymogów – na 
zasadzie wzajemności – wobec biegłych rewidentów 
i jednostek audytorskich z tego państwa trzeciego lub 
terytorium trzeciego. Warunki, zgodnie z którymi 
wymogi art. 45 ust. 1 i 3 przestaną być stosowane lub 
zostaną zmienione, muszą zostać określone w porozu
mieniu o współpracy między państwem członkowskim 
a danym państwem trzecim lub terytorium trzecim, 
o którym to porozumieniu mowa w art. 46 ust. 3 dyrek
tywy 2006/43/WE, i muszą zostać zgłoszone Komisji. 

(8) Jeżeli spółka jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczo
nych Ameryki i jej zbywalne papiery wartościowe są 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 
w którymkolwiek państwie członkowskim, ale nie są 
dopuszczone do obrotu w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, państwa członkowskie powinny zapewniać, 
aby wszystkie badania sprawozdań finansowych takiej 
spółki podlegały porozumieniom o współpracy 
zawartym ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki celem 
określenia, który system nadzoru publicznego, zapew
niania jakości oraz dochodzeń i sankcji będzie miał 
zastosowanie do biegłych rewidentów badających spra
wozdania finansowe takiej spółki. W przypadku gdy 
takie badania są prowadzone przez biegłego rewidenta 
lub jednostkę audytorską z innego państwa członkow
skiego, państwa członkowskie powinny współpracować 
celem zapewnienia, aby badanie podlegało zakresowi 
jednego z ich systemów nadzoru publicznego, zapew
niania jakości oraz dochodzeń i sankcji. 

(9) Taka procedura przejściowa nie powinna uniemożliwiać 
państwom członkowskim zawierania porozumień 
o współpracy w zakresie indywidualnych kontroli zapew
niania jakości między właściwymi organami danego 
państwa członkowskiego a właściwymi organami Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. 

(10) Niniejsza decyzja nie powinna wykluczać jakichkolwiek 
ostatecznych decyzji dotyczących adekwatności, które 
Komisja może przyjąć zgodnie z art. 47 ust. 3 dyrektywy 
2006/43/WE. 

(11) Należy monitorować funkcjonowanie procedur przejścio
wych oraz badać postęp poczyniony przez właściwe 
organy Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na koniec 
okresu przejściowego należy zdecydować o równoważ
ności systemów nadzoru publicznego, zapewniania 
jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych 
rewidentów i jednostek audytorskich Stanów Zjednoczo

nych Ameryki. Należy sprawdzić, czy państwa członkow
skie napotkały trudności w zakresie uznania przez 
właściwe organy Stanów Zjednoczonych Ameryki 
równoważności systemów nadzoru publicznego, zapew
niania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących 
biegłych rewidentów i firm audytorskich państw człon
kowskich. 

(12) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 48 ust. 
1 dyrektywy 2006/43/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Do celów art. 46 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE systemy 
nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń 
i sankcji dotyczące biegłych rewidentów i jednostek audytor
skich w Stanach Zjednoczonych uznaje się za równoważne 
z systemami nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz 
dochodzeń i sankcji dotyczącymi biegłych rewidentów i firm 
audytorskich w państwach członkowskich. 

Artykuł 2 

Przepisy art. 1 nie naruszają porozumień o współpracy 
w zakresie indywidualnych kontroli zapewnienia jakości między 
właściwymi organami państwa członkowskiego a właściwymi 
organami Stanów Zjednoczonych Ameryki, pod warunkiem że 
porozumienie takie spełnia kryteria określone w art. 2 decyzji 
wykonawczej Komisji 2013/280/UE ( 1 ) i nie wyklucza jakich
kolwiek decyzji, które mogą zostać przyjęte zgodnie z art. 47 
ust. 3 dyrektywy 2006/43/WE. 

Artykuł 3 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 
31 lipca 2016 r. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 czerwca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Michel BARNIER 
Członek Komisji

PL 13.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 161/9 

( 1 ) Zob. s. 4 niniejszego Dziennika Urzędowego.
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