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Ændringsforslag 9
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Med henblik på at give 
revisionsfirmaer mulighed for at vokse må 
medlemsstaterne give dem adgang til 
ekstern kapital. Medlemsstaterne bør 
således ikke længere kunne kræve, at en 
minimumsandel af kapitalen eller af 
stemmerettighederne i et revisionsfirma 
indehaves af revisorer eller 
revisionsfirmaer under forudsætning af, 
at størstedelen af medlemmerne af 
administrationsorganet er 
revisionsfirmaer, der er godkendt i en 
hvilken som helst medlemsstat, eller 
revisorer med et godt omdømme.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tredjeparter med kontrol over stemmerettigheder i revisionsfirmaer kan begrænse firmaernes 
uafhængighed. Derfor bør de eksisterende regler i denne sammenhæng ikke ændres.

Ændringsforslag 10
Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er vigtigt at sikre høj kvalitet i 
forbindelse med den lovpligtige revision i 
EU. Al lovpligtig revision bør derfor 
udføres på grundlag af internationale 

(7) Det er vigtigt at sikre høj kvalitet i 
forbindelse med den lovpligtige revision i 
EU. Al lovpligtig revision bør derfor 
udføres på grundlag af internationale 
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revisionsstandarder, som er en del af 
Clarity-projektet, der er udviklet af 
International Federation of Accountants 
(IFAC) i 2009, for så vidt de er relevante 
for den lovpligtige revision. 
Medlemsstaterne bør kun kunne indføre 
mere vidtgående nationale 
revisionsprocedurer eller -krav, hvis disse 
skyldes specifikke nationale lovkrav i 
forbindelse med omfanget af den 
lovpligtige revision af årsregnskaber eller 
konsoliderede regnskaber, for så vidt som 
disse krav ikke omfattes af de vedtagne 
internationale revisionsstandarder, og kun 
hvis de bidrager til pålideligheden og 
kvaliteten af årsregnskaber og 
konsoliderede regnskaber og er i Europas 
offentlige interesse. Kommissionen bør 
fortsat være involveret i overvågningen af 
indholdet og vedtagelsen af de 
internationale revisionsstandarder, som 
varetages af IFAC.

revisionsstandarder, som er en del af 
Clarity-projektet, der er udviklet af 
International Federation of Accountants 
(IFAC) i 2009, for så vidt de er relevante 
for den lovpligtige revision. 
Medlemsstaterne bør undgå at indføre 
mere vidtgående nationale 
revisionsprocedurer eller -krav, med det 
forbehold, at dette kun bør være tilladt,
hvis disse skyldes specifikke nationale 
lovkrav i forbindelse med omfanget af den 
lovpligtige revision af årsregnskaber eller 
konsoliderede regnskaber, for så vidt som 
disse krav ikke omfattes af de vedtagne 
internationale revisionsstandarder, og kun 
hvis de bidrager til pålideligheden og 
kvaliteten af årsregnskaber og 
konsoliderede regnskaber og er i Europas 
offentlige interesse. Kommissionen bør 
fortsat være involveret i overvågningen af 
indholdet og vedtagelsen af de 
internationale revisionsstandarder, som 
varetages af IFAC.

Or. lv

Ændringsforslag 11
Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Nogle medlemsstater har erstattet den 
lovpligtige revision for små virksomheder 
med en begrænset kontrol af deres 
regnskaber. Disse medlemsstater bør få 
mulighed for at opretholde denne praksis i 
stedet for at foreskrive en forholdsmæssig 
anvendelse af revisionsstandarder for små 
virksomheder.

(14) Nogle medlemsstater har erstattet den 
lovpligtige revision for små virksomheder 
med en begrænset kontrol af deres 
regnskaber. Disse medlemsstater bør få 
mulighed for at opretholde denne praksis i 
stedet for at foreskrive en forholdsmæssig 
anvendelse af revisionsstandarder for små 
virksomheder. Medlemsstater, på hvis 
område der stadig gælder et krav om 
lovpligtig revision for små virksomheder, 
bør overveje mulighederne for at erstatte 
en sådan revision med en begrænset 
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kontrol af deres regnskaber.

Or. lv

Ændringsforslag 12
Jean-Pierre Audy
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 2006/43/EF
Artikel 2 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foretages frivilligt af små 
virksomheder"

c) foretages frivilligt

Or. fr

Ændringsforslag 13
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra d
Direktiv 2006/43/EF
Artikel 2 – nr. 13 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) EU-baserede alternative 
investeringsfonde som defineret i artikel 
4, stk. 1, litra k), i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2011/61/EF(*****)

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse enheder er ikke almindelige virksomheder, men investeringsinstrumenter, der ejes af 
depotbanker (som bør forblive virksomheder af interesse for offentligheden), jf. litra f) og i), 
og derfor ikke bør klassificeres som virksomheder af offentlig interesse. Desuden er 
offentlighedens interesse i revision af disse enheder temmelig begrænset, ikke mindst fordi der 
er streng regulering af sådanne enheder på nationalt plan – derfor er revision af 
virksomheder af offentlig interesse forbundet med en begrænset merværdi, og en sådan 
revision står ikke i et rimeligt forhold til de medfølgende omkostninger og administrative 
byrder.
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Ændringsforslag 14
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra d
Direktiv 2006/43/EF 
Artikel 2 – nr. 13 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Institutter for kollektiv investering i 
værdipapirer (investeringsinstitutter) som 
defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/65/EF(******)

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse enheder er ikke almindelige virksomheder, men investeringsinstrumenter, der ejes af 
depotbanker (som bør forblive virksomheder af interesse for offentligheden), jf. litra f) og i), 
og derfor ikke bør klassificeres som virksomheder af offentlig interesse. Desuden er 
offentlighedens interesse i revision af disse enheder temmelig begrænset, ikke mindst fordi der 
er streng regulering af sådanne enheder på nationalt plan – derfor er revision af 
virksomheder af offentlig interesse forbundet med en begrænset merværdi, og en sådan 
revision står ikke i et rimeligt forhold til de medfølgende omkostninger og administrative 
byrder.

Ændringsforslag 15
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3 – litra b – nr. iii
Direktiv 2006/43/EF
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan ikke fastsætte 
yderligere betingelser for så vidt angår 
disse litraer. Medlemsstaterne må ikke 
stille krav om, at en minimumsandel af 
kapitalen eller af stemmerettighederne i et 

udgår
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revisionsfirma indehaves af revisorer eller 
revisionsfirmaer.

Or. en

Begrundelse

Tredjeparter med kontrol over stemmerettigheder i revisionsfirmaer kan begrænse firmaernes 
uafhængighed. Derfor bør de eksisterende regler i denne sammenhæng ikke ændres.

Ændringsforslag 16
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2006/43/EF
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder som 
omhandlet i artikel 32 fastlægger 
procedurer for godkendelse af revisorer, 
som er godkendt i andre medlemsstater.
Disse procedurer skal være i 
overensstemmelse med artikel 11 og 12 i 
direktiv 2005/36/EF og må ikke gå ud over 
kravene i artikel 13 og 14 i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne fastlægger procedurer 
for godkendelse af revisorer, som er 
godkendt i andre medlemsstater. Disse 
procedurer skal være i overensstemmelse 
med artikel 11 og 12 i direktiv 2005/36/EF 
og må ikke gå ud over kravene i artikel 13 
og 14 i dette direktiv.

Or. fr

Ændringsforslag 17
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2006/43/EF
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Egnethedsprøven skal gennemføres på et af 
de sprog, der er tilladt i henhold til 
sprogreglerne i den pågældende 

Egnethedsprøven skal gennemføres på et af 
de officielle sprog i værtsmedlemsstaten. 
Den må kun omfatte revisorens 
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medlemsstat. Den må kun omfatte 
revisorens fyldestgørende kendskab til love 
og bestemmelser i denne medlemsstat, for 
så vidt den er relevant for lovpligtig 
revision.

fyldestgørende kendskab til love og 
bestemmelser i denne medlemsstat, for så 
vidt den er relevant for lovpligtig revision.

Or. ro

Ændringsforslag 18
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2006/43/EF
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af stk. 1 forstås der ved 
"internationale revisionsstandarder" 
internationale revisionsstandarder (ISA) og 
relaterede regnskaber og standarder, der er 
en del af det såkaldte Clarity-projekt, som 
er udviklet af Den Internationale 
Revisorsammenslutning (IFAC) i 2009, for 
så vidt de er relevante for den lovpligtige 
revision.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 forstås der ved 
"internationale revisionsstandarder" 
internationale revisionsstandarder (ISA) og 
relaterede regnskaber og standarder, der er
vedtaget og offentliggjort af Den 
Internationale Revisorsammenslutning 
(IFAC), for så vidt som de er relevante for 
den lovpligtige revision og foreligger på 
Den Europæiske Unions arbejdssprog.

Or. fr

Ændringsforslag 19
Eija-Riitta Korhola
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 15 – litra b
Direktiv 2006/43/EF
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed kan tillade, 
at ikke-revisorer med viden om de 
relevante områder inden for lovpligtig 
revision deltager i styringen af det 

3. Den kompetente myndighed kan tillade, 
at ikke-revisorer med viden om de 
relevante områder inden for lovpligtig 
revision deltager i styringen af det 
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offentlige tilsynssystem under 
forudsætning af, at de udvælges efter en 
uafhængig og gennemsigtig 
udpegelsesprocedure. Personer, der virker 
som revisorer, må ikke deltage i styringen 
af det offentlige tilsynssystem."

offentlige tilsynssystem under 
forudsætning af, at de udvælges efter en 
uafhængig og gennemsigtig 
udpegelsesprocedure. Medlemsstaterne 
kan imidlertid tillade et mindretal af 
personer, der virker som revisorer, at 
deltage i styringen af det offentlige 
tilsynssystem.

Or. en

Ændringsforslag 20
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 15 – litra d
Direktiv 2006/43/EF
Artikel 32 – stk. 5 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed har i 
nødvendigt omfang ret til at indlede og 
gennemføre undersøgelser af revisorer og 
revisionsfirmaer og ret til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger. Den skal have 
tilstrækkelige ressourcer til at indlede og 
gennemføre sådanne undersøgelser.

Den kompetente myndighed har i 
nødvendigt omfang ret til at indlede og 
gennemføre undersøgelser af revisorer og 
revisionsfirmaer og ret til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger. Den skal have 
tilstrækkelige ressourcer til at indlede og 
gennemføre sådanne undersøgelser, som 
kan antage form af et obligatorisk bidrag 
fra revisorer og revisionsfirmaer i forhold 
til deres revisionsvirksomhed.

Or. fr

Ændringsforslag 21
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 15 – litra e
Direktiv 2006/43/EF
Artikel 32 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den kompetente myndighed skal være 
gennemsigtig. Heri indgår offentliggørelse 
af årlige arbejdsprogrammer og 
beretninger."

6. Den kompetente myndigheds aktiviteter
skal være gennemsigtige. Heri indgår 
offentliggørelse af årlige 
arbejdsprogrammer og beretninger."

Or. ro

Ændringsforslag 22
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 16
Direktiv 2006/43/EF
Artikel 32 a (ny) – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tillade, at den 
kompetente myndighed som omhandlet i 
artikel 32 kan uddelegere opgaver til andre 
myndigheder eller organer, som er udpeget 
ved lov, for så vidt angår godkendelse og 
registrering af revisorer og 
revisionsfirmaer. Enhver udførelse af 
opgaver af andre myndigheder eller 
organer skal udtrykkeligt uddelegeres af 
den kompetente myndighed. Den 
kompetente myndighed skal angive de 
uddelegerede opgaver og betingelserne for 
udførelsen heraf. Myndighederne eller 
organerne organiseres således, at der ikke 
er nogen interessekonflikter. Det endelige 
ansvar for tilsyn med overholdelsen af 
dette direktiv og 
gennemførelsesforanstaltningerne vedtaget 
i henhold hertil ligger hos den delegerende 
kompetente myndighed.

Medlemsstaterne kan tillade, at den 
kompetente myndighed som omhandlet i 
artikel 32 kan uddelegere visse opgaver til 
andre myndigheder eller organer, som er 
udpeget ved lov. Enhver udførelse af 
opgaver af andre myndigheder eller 
organer skal udtrykkeligt uddelegeres af 
den kompetente myndighed. Den 
kompetente myndighed skal angive de 
uddelegerede opgaver og betingelserne for 
udførelsen heraf. Myndighederne eller 
organerne organiseres således, at der ikke 
er nogen interessekonflikter. Det endelige 
ansvar for tilsyn med overholdelsen af 
dette direktiv og 
gennemførelsesforanstaltningerne vedtaget 
i henhold hertil ligger hos den delegerende 
kompetente myndighed.

Or. en
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Begrundelse

Den kompetente myndighed, der fortsat skal fungere som det ansvarlige omdrejningspunkt, 
bør være i stand til at delegere opgaver til andre myndigheder og organer for at give plads til 
de decentraliserede tilsynssystemer, som allerede findes i en række medlemsstater.

Ændringsforslag 23
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 17 a (nyt)
Direktiv 2006/43/EF
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a. Artikel 37, stk. 1, affattes således:
"1. Revisorer eller revisionsfirmaer 
udnævnes af generalforsamlingen af 
aktionærer eller medlemmer af den 
reviderede virksomhed for en indledende 
engagementsperiode, der ikke må være 
kortere end tre år."  

Or. en

Begrundelse

En længere indledende engagementsperiode styrker revisorernes uafhængighed.

Ændringsforslag 24
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 25 
Direktiv 2006/43/EF
Artikel 48 a, stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 8, stk. 3, artikel 22, stk. 
4, artikel 26, stk. 3, artikel 29, stk. 2, 
artikel 36, stk. 7, artikel 45, stk. 6, artikel 
46, stk. 2, artikel 47, stk. 3, og artikel 47, 
stk. 5, tillægges Kommissionen for en 

2. De delegerede beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 8, stk. 3, artikel 22, stk. 
4, artikel 26, stk. 3, artikel 29, stk. 2, 
artikel 36, stk. 7, artikel 45, stk. 6, artikel 
46, stk. 2, artikel 47, stk. 3, og artikel 47, 
stk. 5, tillægges Kommissionen for fem år
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ubegrænset periode fra den [dette direktivs 
ikrafttrædelse].

fra den [dette direktivs ikrafttrædelse].

Kommissionen udarbejder en rapport om 
delegationen af beføjelser senest 
ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver periode

Or. ro

Ændringsforslag 25
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Kodifikation af direktivet

Dette direktiv kodificeres med det direktiv, 
som det ændrer, senest tre måneder efter 
direktivets ikrafttræden. 

Or. fr


