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Muudatusettepanek 9
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et audiitorühingud saaksid 
kasvada, peaksid liikmesriigid lubama 
neile juurdepääsu väliskapitalile. 
Seepärast ei peaks liikmesriigid enam 
nõudma, et audiitorühingus teatav 
minimaalne osa kapitalist või 
hääleõigusest oleks vannutatud audiitorite 
või audiitorühingute omanduses, 
tingimusel et enamus haldusorgani 
liikmetest on mis tahes liikmesriigis 
tunnustatud audiitorühingud või hea 
mainega vannutatud audiitorid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui kolmandal isikul on auditeerimisühingus häälteenamus ning ta juhib investeeringuid, 
võib see seada ohtu ühingu sõltumatuse. Seetõttu ei tuleks praegu kehtivaid eeskirju selles 
osas muuta.

Muudatusettepanek 10
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Oluline on tagada ELis kohustuslike 
auditite kvaliteet. Seepärast tuleks kõik 
kohustuslikud auditid teostada 
rahvusvaheliste auditeerimisstandardite 
alusel, mis on osa Rahvusvahelise 
Arvestusekspertide Föderatsiooni (IFAC) 
poolt 2009. aastal avaldatud selguse 
projektist, kuivõrd need on kohustusliku 

(7) Oluline on tagada ELis kohustuslike 
auditite kvaliteet. Seepärast tuleks kõik 
kohustuslikud auditid teostada 
rahvusvaheliste auditeerimisstandardite 
alusel, mis on osa Rahvusvahelise 
Arvestusekspertide Föderatsiooni (IFAC) 
poolt 2009. aastal avaldatud selguse 
projektist, kuivõrd need on kohustusliku 
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auditi seisukohast olulised. Liikmesriikidel
peaks olema lubatud kehtestada 
täiendavaid siseriiklikke auditimenetlusi
või nõudeid üksnes juhul, kui need 
tulenevad raamatupidamise aastaaruande 
või konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande kohustusliku auditi ulatusega 
seotud siseriiklike õigusaktide erinõuetest, 
mis tähendab seda, et need nõuded ei 
sisaldu vastuvõetud rahvusvahelistes 
auditeerimisstandardites, või üksnes juhul, 
kui need suurendavad raamatupidamise 
aastaaruande ja konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsust ja kvaliteeti ning aitavad 
kaasa ELi üldsuse heaolule. Komisjon 
peaks jätkuvalt olema kaasatud IFACi 
rahvusvaheliste auditeerimisstandardite 
sisu ja vastuvõtmisprotsessi jälgimisse.

auditi seisukohast olulised. Liikmesriigid 
peaksid vältima täiendavate siseriiklike 
auditimenetluste või nõuete kehtestamist 
tingimusel, et need peaksid olema 
lubatud, üksnes juhul, kui need tulenevad 
raamatupidamise aastaaruande või 
konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande kohustusliku auditi ulatusega 
seotud siseriiklike õigusaktide erinõuetest, 
mis tähendab seda, et need nõuded ei 
sisaldu vastuvõetud rahvusvahelistes 
auditeerimisstandardites, või üksnes juhul, 
kui need suurendavad raamatupidamise 
aastaaruande ja konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsust ja kvaliteeti ning aitavad 
kaasa ELi üldsuse heaolule. Komisjon 
peaks jätkuvalt olema kaasatud IFACi 
rahvusvaheliste auditeerimisstandardite 
sisu ja vastuvõtmisprotsessi jälgimisse.

Or. lv

Muudatusettepanek 11
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Mõni liikmesriik on asendanud 
väikeste ettevõtjate kohustusliku auditi 
nende raamatupidamise aastaaruande 
piiratud ülevaatusega. Asjakohane on lasta 
neil liikmesriikidel jätkata seda tava ning 
mitte näha ette auditeerimisstandardite 
proportsionaalset kohaldamist väikeste 
ettevõtjate suhtes.

(14) Mõni liikmesriik on asendanud 
väikeste ettevõtjate kohustusliku auditi 
nende raamatupidamise aastaaruande 
piiratud ülevaatusega. Asjakohane on lasta 
neil liikmesriikidel jätkata seda tava ning 
mitte näha ette auditeerimisstandardite 
proportsionaalset kohaldamist väikeste 
ettevõtjate suhtes. Liikmesriigid, kelle 
territooriumil nõutakse väikestelt 
ettevõtjatelt kohustuslikku auditit, peaksid 
kaaluma selle asendamist nende 
raamatupidamise aastaaruande piiratud 
ülevaatusega.

Or. lv
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Muudatusettepanek 12
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2006/43/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) on väikeste ettevõtjate poolt
vabatahtlikult teostatud;”;

c) on vabatahtlikult teostatud;”;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt d
Direktiiv 2006/43/EÜ
Artikkel 2 – lõige 13 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) ELi alternatiivsed investeerimisfondid, 
nagu on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2011/61/EÜ (*****) artikli 4 lõike 1 
punktis k;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõnealused üksused ei ole tavapärased äriühingud, vaid investeerimisvahendid, mida juhivad 
depoopangad (mis peaksid jääma avaliku huvi üksusteks vastavalt alapunktile f ja i), ning 
seega ei tohiks neid avaliku huvi üksusteks pidada. Peale selle on avalik huvi nende üksuste 
auditeerimise vastu üsna väike, ja mitte ainult põhjusel, et nende tegevus on riiklikul tasandil 
rangelt reguleeritud, mistõttu on avaliku huvi üksuste auditeerimise lisandväärtus piiratud ja 
ebaproportsionaalne kulude ja halduskoormuse seisukohast. 

Muudatusettepanek 14
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt d
Direktiiv 2006/43/EÜ 
Artikkel 2 – lõige 13 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) eurofondid, nagu on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2009/65/EÜ (******) artikli 1 
lõikes 2;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõnealused üksused ei ole tavapärased äriühingud, vaid investeerimisvahendid, mida juhivad 
depoopangad (mis peaksid jääma avaliku huvi üksusteks vastavalt alapunktile f ja i), ning 
seega ei tohiks neid avaliku huvi üksusteks pidada. Peale selle on avalik huvi nende üksuste 
auditeerimise vastu üsna väike, ja mitte ainult põhjusel, et nende tegevus on riiklikul tasandil 
rangelt reguleeritud, mistõttu on avaliku huvi üksuste auditeerimise lisandväärtus piiratud ja 
ebaproportsionaalne kulude ja halduskoormuse seisukohast. 

Muudatusettepanek 15
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b – alapunkt iii
Direktiiv 2006/43/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Liikmesriigid ei või seoses nende 
punktidega kehtestada täiendavaid 
tingimusi. Liikmesriikidel ei ole lubatud 
nõuda, et audiitorühingus kuulub teatav 
minimaalne osa kapitalist või häältest 
vannutatud audiitoritele või 
audiitorühingutele.”.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kui kolmandal isikul on auditeerimisühingus häälteenamus ning ta juhib investeeringuid, 
võib see seada ohtu ühingu sõltumatuse. Seetõttu ei tuleks praegu kehtivaid eeskirju selles 
osas muuta.

Muudatusettepanek 16
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2006/43/EÜ
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 32 osutatud pädevad asutused
kehtestavad menetlused teistes 
liikmesriikides tunnustatud vannutatud 
audiitorite tunnustamiseks. Kõnealused 
menetlused peavad olema kooskõlas 
direktiivi 2005/36/EÜ artiklitega 11 ja 12 
ning ei tohi minna kaugemale kõnealuse 
direktiivi artiklites 13 ja 14 sätestatud 
nõuetest.

1. Liikmesriigid kehtestavad menetlused 
teistes liikmesriikides tunnustatud 
vannutatud audiitorite tunnustamiseks.
Kõnealused menetlused peavad olema 
kooskõlas direktiivi 2005/36/EÜ artiklitega 
11 ja 12 ning ei tohi minna kaugemale 
kõnealuse direktiivi artiklites 13 ja 14 
sätestatud nõuetest.

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2006/43/EÜ
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sobivustest viiakse läbi ühes sellistest 
keeltest, mis on asjaomases liikmesriigis 
kohaldatavate keelenõuete kohaselt 
lubatud. Sobivustest hõlmab vannutatud 
audiitori teadmisi asjaomase liikmesriigi 
õigusnormide kohta ainult sellisel määral, 

Sobivustest viiakse läbi ühes vastuvõtva 
liikmesriigi ametlikest keeltest. 
Sobivustest hõlmab vannutatud audiitori 
teadmisi asjaomase liikmesriigi 
õigusnormide kohta ainult sellisel määral, 
mis on vajalik kohustusliku auditi 
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mis on vajalik kohustusliku auditi 
teostamiseks.

teostamiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 18
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2006/43/EÜ
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel tähendavad 
„rahvusvahelised auditeerimisstandardid” 
rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid 
(ISAd) ning nendega seotud avaldusi ja 
standardeid, mis on osa Rahvusvahelise
Arvestusekspertide Föderatsiooni (IFAC) 
poolt 2009. aastal avaldatud selguse 
projektist, kuivõrd need on kohustusliku 
auditi seisukohast olulised.

2. Lõike 1 kohaldamisel tähendavad 
„rahvusvahelised auditeerimisstandardid” 
rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid 
(ISAd) ning nendega seotud avaldusi ja 
standardeid, mille on vastu võtnud ja 
avaldanud Rahvusvaheline
Arvestusekspertide Föderatsioon (IFAC), 
kuna need on kohustusliku auditi 
seisukohast olulised ning on 
kättesaadavad Euroopa Liidu töökeeltes.

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt b
Direktiiv 2006/43/EÜ
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3. Pädev asutus võib lubada 
mittepraktiseerivatel isikutel, kellel on 
teadmised kohustusliku auditi seisukohast 
olulistes valdkondades, osaleda avaliku 
järelevalve süsteemi juhtimises, tingimusel 

3. Pädev asutus võib lubada 
mittepraktiseerivatel isikutel, kellel on 
teadmised kohustusliku auditi seisukohast 
olulistes valdkondades, osaleda avaliku 
järelevalve süsteemi juhtimises, tingimusel 
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et nad on valitud vastavalt sõltumatule ja 
läbipaistvale ametisse nimetamise 
menetlusele. Praktiseerivatel isikutel ei ole
lubatud osaleda avaliku järelevalve 
süsteemi juhtimises.”;

et nad on valitud vastavalt sõltumatule ja 
läbipaistvale ametisse nimetamise 
menetlusele. Liikmesriigid võivad siiski 
lubada praktiseerivate isikute vähemusel
osaleda avaliku järelevalve süsteemi 
juhtimises.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt d
Direktiiv 2006/43/EÜ
Artikkel 32 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädeval asutusel on vajaduse korral õigus 
algatada ja teostada uurimisi seoses 
vannutatud audiitorite ja 
audiitorühingutega ning õigus võtta 
asjakohaseid meetmeid. Tal peavad olema 
piisavad vahendid selliste uurimiste 
algatamiseks ja teostamiseks.

Pädeval asutusel on vajaduse korral õigus 
algatada ja teostada uurimisi seoses 
vannutatud audiitorite ja 
audiitorühingutega ning õigus võtta 
asjakohaseid meetmeid. Tal peavad olema 
selliste uurimiste algatamiseks ja 
teostamiseks piisavad vahendid, kuhu 
vannutatud audiitorid ja audiitorühingud 
peavad tulevikus võib-olla panustama 
vastavalt nende audititegevuse ulatusele. 

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt e
Direktiiv 2006/43/EÜ
Artikkel 32 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„6. Pädev asutus peab olema läbipaistev. 
See hõlmab iga-aastaste tööprogrammide 

„6. Pädeva asutuse tegevus peab olema 
läbipaistev. See hõlmab iga-aastaste 
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ja tegevusaruannete avaldamist.”. tööprogrammide ja tegevusaruannete 
avaldamist.”.

Or. ro

Muudatusettepanek 22
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 16
Direktiiv 2006/43/EÜ
Artikkel 32 a (uus) – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lubada artiklis 32 
osutatud pädeval asutusel delegeerida 
ülesandeid muudele õigusaktidega 
määratud asutustele või organitele ainult 
seoses vannutatud audiitorite ja 
audiitorühingute tunnustamise ja 
registreerimisega. Kui ülesandeid täidavad 
muud asutused või organid, peavad need 
alati olema pädeva asutuse poolt 
selgesõnaliselt delegeeritud. Delegeerimise 
puhul täpsustatakse delegeeritud ülesanded 
ning tingimused, mille kohaselt neid tuleb 
täita. Asutused või organid peavad olema 
organiseeritud nii, et puudub huvide 
konflikt. Lõplik vastutus järelevalve 
teostamise eest käesoleva direktiivi 
järgimise ja selle alusel vastuvõetud 
meetmete rakendamise üle lasub 
delegeerival pädeval asutusel.

Liikmesriigid võivad lubada artiklis 32 
osutatud pädeval asutusel delegeerida 
teatavaid ülesandeid muudele 
õigusaktidega määratud asutustele või 
organitele. Kui ülesandeid täidavad muud 
asutused või organid, peavad need alati 
olema pädeva asutuse poolt selgesõnaliselt 
delegeeritud. Delegeerimise puhul 
täpsustatakse delegeeritud ülesanded ning 
tingimused, mille kohaselt neid tuleb täita. 
Asutused või organid peavad olema 
organiseeritud nii, et puudub huvide 
konflikt. Lõplik vastutus järelevalve 
teostamise eest käesoleva direktiivi 
järgimise ja selle alusel vastuvõetud 
meetmete rakendamise üle lasub 
delegeerival pädeval asutusel.

Or. en

Selgitus

Selleks et järelevalve süsteem oleks detsentraliseeritud, nagu mõnedes liikmesriikides praegu, 
peaks pädeval asutusel, kes jääb ise tegevuse keskpunktiks ja selle eest vastutavaks, olema 
võimalik delegeerida ülesandeid teistele asutustele ja organitele.
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Muudatusettepanek 23
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 17 a (uus)
Direktiiv 2006/43/EÜ
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. Artikli 37 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
1. Vannutatud audiitori või 
audiitorühingu nimetab auditeeritava 
üksuse aktsionäride, osanike või liikmete 
üldkoosolek esimeseks vähemalt kolme 
aasta pikkuseks audiitorteenuse osutamise 
perioodiks. 

Or. en

Selgitus

Pikem esimene audiitorteenuse osutamise periood tugevdab audiitori sõltumatust.

Muudatusettepanek 24
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 25 
Direktiiv 2006/43/EÜ
Artikkel 48 a (uus) – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse alates [käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast] 
määramata ajaks õigus võtta vastu artikli 
8 lõikes 3, artikli 22 lõikes 4, artikli 26 
lõikes 3, artikli 29 lõikes 2, artikli 36 lõikes 
7, artikli 45 lõikes 6, artikli 46 lõikes 2, 
artikli 47 lõikes 3 ja artikli 47 lõikes 5 
osutatud delegeeritud õigusakte.

2. Komisjonile antakse alates [käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast] viieks 
aastaks õigus võtta vastu artikli 8 lõikes 3, 
artikli 22 lõikes 4, artikli 26 lõikes 3, artikli 
29 lõikes 2, artikli 36 lõikes 7, artikli 45 
lõikes 6, artikli 46 lõikes 2, artikli 47 lõikes 
3 ja artikli 47 lõikes 5 osutatud 
delegeeritud õigusakte.

Komisjon koostab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 
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Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

Or. ro

Muudatusettepanek 25
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2a
Direktiivi kodifitseerimine

Käesolevat direktiivi kodifitseeritakse selle 
direktiiviga, mida see muudab kolme kuu 
jooksul pärast selle jõustumist.

Or. fr


