
AM\916376FI.doc PE498.009v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2011/0389(COD)

18.10.2012

TARKISTUKSET
9 - 25

Lausuntoluonnos
Jürgen Creutzmann
(PE496.381v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tilinpäätösten ja 
konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun 
direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta

Ehdotus direktiiviksi
(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))



PE498.009v01-00 2/12 AM\916376FI.doc

FI

AM_Com_LegOpinion



AM\916376FI.doc 3/12 PE498.009v01-00

FI

Tarkistus 9
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta tilintarkastusyhteisöt voisivat 
kasvaa, jäsenvaltioiden olisi sallittava 
niiden hankkia ulkoista pääomaa. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden ei pitäisi enää 
vaatia, että lakisääteisillä tilintarkastajilla 
tai tilintarkastusyhteisöillä olisi oltava 
tietty vähimmäisosuus 
tilintarkastusyhteisön pääomasta tai 
äänioikeuksista, edellyttäen, että 
hallintoelimen jäsenten enemmistö on 
missä tahansa jäsenvaltiossa hyväksyttyjä 
tilintarkastusyhteisöjä tai hyvämaineisia 
lakisääteisiä tilintarkastajia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos kolmannella osapuolella on tilintarkastusyhteisössä äänienemmistö ja se valvoo 
investointeja, tilintarkastusyhteisön riippumattomuus saattaa vaarantua. Siksi tätä koskevia 
nykyisiä sääntöjä ei pitäisi muuttaa.

Tarkistus 10
Krišjānis Kariņš

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) On tärkeää varmistaa lakisääteisten 
tilintarkastusten korkea laatu unionissa.
Kaikki lakisääteiset tilintarkastukset olisi 
sen vuoksi tehtävä kansainvälisen 
tilintarkastajaliiton (IFAC) vuonna 2009 
käynnistämään selkeyttämishankkeeseen 
sisältyvien kansainvälisten 
tilintarkastusstandardien perusteella siltä 

(7) On tärkeää varmistaa lakisääteisten 
tilintarkastusten korkea laatu unionissa.
Kaikki lakisääteiset tilintarkastukset olisi 
sen vuoksi tehtävä kansainvälisen 
tilintarkastajaliiton (IFAC) vuonna 2009 
käynnistämään selkeyttämishankkeeseen 
sisältyvien kansainvälisten 
tilintarkastusstandardien perusteella siltä 
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osin kuin niillä on merkitystä lakisääteisten 
tilintarkastusten kannalta. Jäsenvaltioiden 
olisi voitava määrätä ylimääräisiä 
kansallisia tilintarkastusmenettelyjä tai 
-vaatimuksia vain siinä tapauksessa, että
ne ovat tarpeen tilinpäätösten ja 
konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisen 
tilintarkastuksen laajuuteen liittyvien 
kansallisten lakisääteisten 
erityisvaatimusten vuoksi, jolloin 
kansainväliset tilintarkastusstandardit eivät 
kata kyseisiä vaatimuksia, ja vain siinä 
tapauksessa, että ne parantavat 
tilinpäätösten ja konsolidoitujen 
tilinpäätösten uskottavuutta ja laatua sekä 
ovat unionin yleisen edun mukaisia.
Komission olisi osallistuttava myös 
jatkossa valvontaan, jota IFAC kohdistaa 
kansainvälisten tilintarkastusstandardien 
sisältöön ja hyväksymismenettelyyn.

osin kuin niillä on merkitystä lakisääteisten 
tilintarkastusten kannalta. Jäsenvaltioiden 
olisi vältettävä määräämästä ylimääräisiä 
kansallisia tilintarkastusmenettelyjä tai 
-vaatimuksia, paitsi jos ne ovat tarpeen 
tilinpäätösten ja konsolidoitujen 
tilinpäätösten lakisääteisen 
tilintarkastuksen laajuuteen liittyvien 
kansallisten lakisääteisten 
erityisvaatimusten vuoksi, jolloin 
kansainväliset tilintarkastusstandardit eivät 
kata kyseisiä vaatimuksia, ja vain siinä 
tapauksessa, että ne parantavat 
tilinpäätösten ja konsolidoitujen 
tilinpäätösten uskottavuutta ja laatua sekä 
ovat unionin yleisen edun mukaisia.
Komission olisi osallistuttava myös 
jatkossa valvontaan, jota IFAC kohdistaa 
kansainvälisten tilintarkastusstandardien 
sisältöön ja hyväksymismenettelyyn.

Or. lv

Tarkistus 11
Krišjānis Kariņš

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotkin jäsenvaltiot ovat korvanneet 
pienten yritysten lakisääteisen 
tilintarkastuksen niiden tilinpäätösten 
suppealla tarkastuksella. On aiheellista 
antaa näiden jäsenvaltioiden jatkaa tämän 
käytännön noudattamista sen sijaan, että 
säädettäisiin tilintarkastusstandardien 
suhteutetusta soveltamisesta pieniin 
yrityksiin.

(14) Jotkin jäsenvaltiot ovat korvanneet 
pienten yritysten lakisääteisen 
tilintarkastuksen niiden tilinpäätösten 
suppealla tarkastuksella. On aiheellista 
antaa näiden jäsenvaltioiden jatkaa tämän 
käytännön noudattamista sen sijaan, että 
säädettäisiin tilintarkastusstandardien 
suhteutetusta soveltamisesta pieniin 
yrityksiin. Jäsenvaltioiden, joissa pieniltä 
yrityksiltä vaaditaan edelleen 
lakisääteisesti tilintarkastusta, olisi 
arvioitava, voidaanko kyseinen 
tilintarkastus korvata tilinpäätösten 
suppealla tarkastuksella.
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Or. lv

Tarkistus 12
Jean-Pierre Audy
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 2006/43/EY
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) pienet yritykset suorittavat 
vapaaehtoisesti;".

c) suorittaminen on vapaaehtoista;".

Or. fr

Tarkistus 13
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – d alakohta
Direktiivi 2006/43/EY
2 artikla – 13 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/61/EY(*****) 4 artiklan 
1 kohdan k alakohdassa määriteltyjä 
unioniin sijoittautuneita vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kyseiset yhteisöt eivät ole tavallisia yrityksiä, vaan investointivälineitä, joita ylläpitävät 
säilyttäjäpankit (joiden olisi pysyttävä f ja i alakohdan mukaisina yleisen edun kannalta 
merkittävinä yhteisöinä) ja joita ei näin ollen pitäisi luokitella yleisen edun kannalta 
merkittäviksi yhteisöiksi. Näiden yhteisöjen tilintarkastuksesta ei myöskään ole suurta yleistä 
hyötyä ottaen etenkin huomioon, että niihin sovelletaan tiukkoja kansallisia säännöksiä: 
yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksesta saadaan vain vähän 
lisäarvoa ja siitä aiheutuu kohtuuttomasti kustannuksia ja byrokratiaa.
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Tarkistus 14
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – d alakohta
Direktiivi 2006/43/EY 
2 artikla – 13 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/65/EY(******) 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjä siirtokelpoisiin 
arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä 
(yhteissijoitusyrityksiä),

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kyseiset yhteisöt eivät ole tavallisia yrityksiä, vaan investointivälineitä, joita ylläpitävät 
säilyttäjäpankit (joiden olisi pysyttävä f ja i alakohdan mukaisina yleisen edun kannalta 
merkittävinä yhteisöinä) ja joita ei näin ollen pitäisi luokitella yleisen edun kannalta 
merkittäviksi yhteisöiksi. Näiden yhteisöjen tilintarkastuksesta ei myöskään ole suurta yleistä 
hyötyä ottaen etenkin huomioon, että niihin sovelletaan tiukkoja kansallisia säännöksiä: 
yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksesta saadaan vain vähän 
lisäarvoa ja siitä aiheutuu kohtuuttomasti kustannuksia ja byrokratiaa.

Tarkistus 15
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2006/43/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jäsenvaltiot eivät voi määrätä näihin 
alakohtiin liittyviä lisäedellytyksiä.
Jäsenvaltioilla ei saa olla mahdollisuutta 
edellyttää, että lakisääteisillä 
tilintarkastajilla tai 
tilintarkastusyhteisöillä on oltava tietty 
vähimmäisosuus tilintarkastusyhteisön 

Poistetaan.
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pääomasta tai äänioikeuksista.".

Or. en

Perustelu

Jos kolmannella osapuolella on tilintarkastusyhteisössä äänienemmistö ja se valvoo 
investointeja, tilintarkastusyhteisön riippumattomuus saattaa vaarantua. Siksi tätä koskevia 
nykyisiä sääntöjä ei pitäisi muuttaa.

Tarkistus 16
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2006/43/EY
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä 32 artiklassa tarkoitettujen 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
käyttöön menettelyt, joilla hyväksytään 
toisissa jäsenvaltioissa hyväksytyt 
lakisääteiset tilintarkastajat. Näiden 
menettelyiden on oltava direktiivin 
2005/36/EY 11 ja 12 artiklan mukaiset, 
eivätkä ne saa ylittää kyseisen direktiivin 
13 ja 14 artiklassa olevia vaatimuksia.

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
menettelyt, joilla hyväksytään toisissa 
jäsenvaltioissa hyväksytyt lakisääteiset 
tilintarkastajat. Näiden menettelyiden on 
oltava direktiivin 2005/36/EY 11 ja 
12 artiklan mukaiset, eivätkä ne saa ylittää 
kyseisen direktiivin 13 ja 14 artiklassa 
olevia vaatimuksia.

Or. fr

Tarkistus 17
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2006/43/EY
14 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kelpoisuuskoe on suoritettava jollakin
kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavassa 

Kelpoisuuskoe on suoritettava jollakin
vastaanottavan jäsenvaltion virallisista
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kielilainsäädännössä sallituista kielistä.
Sillä voidaan arvioida lakisääteisen 
tilintarkastajan tietämystä ainoastaan niistä 
kyseisen jäsenvaltion laeista ja muista 
säännöksistä, joilla on merkitystä 
lakisääteisien tilintarkastusten kannalta.

kielistä. Sillä voidaan arvioida 
lakisääteisen tilintarkastajan tietämystä 
ainoastaan niistä kyseisen jäsenvaltion 
laeista ja muista säännöksistä, joilla on 
merkitystä lakisääteisien tilintarkastusten 
kannalta.

Or. ro

Tarkistus 18
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2006/43/EY
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 1 kohtaa "kansainvälisellä 
tilintarkastusstandardilla" tarkoitetaan 
kansainvälisen tilintarkastajaliiton (IFAC)
vuonna 2009 käynnistämään 
selkeyttämishankkeeseen sisältyviä
kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja
(International Standards on Auditing, ISA) 
ja niihin liittyviä lausuntoja ja standardeja, 
sikäli kuin ne ovat merkityksellisiä 
lakisääteisen tilintarkastuksen kannalta.

2. Sovellettaessa 1 kohtaa "kansainvälisellä 
tilintarkastusstandardilla" tarkoitetaan 
kansainvälisen tilintarkastajaliiton (IFAC)
hyväksymiä ja julkaisemia kansainvälisiä 
tilintarkastusstandardeja (International 
Standards on Auditing, ISA) ja niihin 
liittyviä lausuntoja ja standardeja, sikäli 
kuin ne ovat merkityksellisiä lakisääteisen 
tilintarkastuksen kannalta ja käytettävissä 
Euroopan unionin työkielillä.

Or. fr

Tarkistus 19
Eija-Riitta Korhola
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 15 kohta – b alakohta
Direktiivi 2006/43/EY
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"3. Toimivaltainen viranomainen voi sallia 
lakisääteiseen tilintarkastukseen liittyvien 

"3. Toimivaltainen viranomainen voi sallia 
lakisääteiseen tilintarkastukseen liittyvien 
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alojen asiantuntijoiden, jotka eivät toimi 
lakisääteisinä tilintarkastajina, osallistua 
julkisen valvonnan järjestelmän johtoon, 
edellyttäen, että asiantuntijat valitaan 
riippumattoman ja avoimen 
nimitysmenettelyn mukaisesti.
Lakisääteisinä tilintarkastajina toimivien 
henkilöiden ei voida sallia osallistua
julkisen valvonnan järjestelmän johtoon.".

alojen asiantuntijoiden, jotka eivät toimi 
lakisääteisinä tilintarkastajina, osallistua 
julkisen valvonnan järjestelmän johtoon, 
edellyttäen, että asiantuntijat valitaan 
riippumattoman ja avoimen 
nimitysmenettelyn mukaisesti. Jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin sallia, että lakisääteisinä 
tilintarkastajina toimivilla henkilöillä on 
vähemmistöedustus julkisen valvonnan 
järjestelmän johdossa.".

Or. en

Tarkistus 20
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 15 kohta – d alakohta
Direktiivi 2006/43/EY
32 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

"5. Toimivaltaisella viranomaisella on 
oltava tarvittaessa oikeus aloittaa ja tehdä 
lakisääteisten tilintarkastajien ja 
tilintarkastusyhteisöjen toimintaan 
kohdistuvia tutkimuksia sekä oikeus 
toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä. Sillä 
on oltava riittävät resurssit tällaisten 
tutkimusten aloittamiseksi ja tekemiseksi.

"5. Toimivaltaisella viranomaisella on 
oltava tarvittaessa oikeus aloittaa ja tehdä 
lakisääteisten tilintarkastajien ja 
tilintarkastusyhteisöjen toimintaan 
kohdistuvia tutkimuksia sekä oikeus 
toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä. Sillä 
on oltava tällaisten tutkimusten 
aloittamiseksi ja tekemiseksi riittävät 
resurssit, joihin lakisääteisten 
tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen 
olisi mahdollisesti osallistuttava suhteessa 
niiden tarkastustoiminnan laajuuteen.

Or. fr

Tarkistus 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 15 kohta – e alakohta
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Direktiivi 2006/43/EY
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

"6. Toimivaltaisen viranomaisen on oltava
avoin. Tähän kuuluu muun muassa 
vuosittaisten työohjelmien ja 
toimintakertomusten julkistaminen.".

"6. Toimivaltaisen viranomaisen
toiminnan on oltava avointa. Tähän 
kuuluu muun muassa vuosittaisten 
työohjelmien ja toimintakertomusten 
julkistaminen.".

Or. ro

Tarkistus 22
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2006/43/EY
32 a artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat sallia 32 artiklassa 
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen 
siirtää tehtäviä muille laissa nimetyille 
viranomaisille tai elimille vain siltä osin 
kuin on kyse lakisääteisten 
tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen 
hyväksymisestä ja rekisteröinnistä.
Toimivaltaisen viranomaisen on 
nimenomaisesti siirrettävä tehtävät, jotka 
muut viranomaiset tai elimet hoitavat.
Siirrossa on täsmennettävä siirrettävät 
tehtävät ja edellytykset, joiden mukaisesti 
ne on hoidettava. Viranomaiset tai elimet 
on järjestettävä siten, ettei synny 
eturistiriitoja. Vastuu tämän direktiivin ja 
sen nojalla toteutettujen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
noudattamisen valvonnasta kuuluu viime 
kädessä siirron tekevälle toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Jäsenvaltiot voivat sallia 32 artiklassa 
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen 
siirtää tiettyjä tehtäviä muille laissa 
nimetyille viranomaisille tai elimille.
Toimivaltaisen viranomaisen on 
nimenomaisesti siirrettävä tehtävät, jotka 
muut viranomaiset tai elimet hoitavat.
Siirrossa on täsmennettävä siirrettävät 
tehtävät ja edellytykset, joiden mukaisesti 
ne on hoidettava. Viranomaiset tai elimet 
on järjestettävä siten, ettei synny 
eturistiriitoja. Vastuu tämän direktiivin ja 
sen nojalla toteutettujen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
noudattamisen valvonnasta kuuluu viime 
kädessä siirron tekevälle toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en
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Perustelu

Salliakseen monissa jäsenvaltioissa jo toteutetun valvonnan hajauttamisen toimivaltaisen 
viranomaisen olisi voitava siirtää tehtäviä muille viranomaisille tai elimille säilyttäen 
kuitenkin keskeisen asemansa ja vastuunsa.

Tarkistus 23
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 17 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/43/EY
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

17 a. Korvataan 37 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö on nimitettävä 
tarkastettavan yhteisön yhtiökokouksessa 
tai sen jäsenten kokouksessa ensimmäistä 
vähintään kolmen vuoden pituista 
tilintarkastustoimeksiantoa varten."

Or. en

Perustelu

Pidempikestoinen ensimmäinen tilintarkastustoimeksianto lisää tilintarkastajan 
riippumattomuutta.

Tarkistus 24
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 25 kohta 
Direktiivi 2006/43/EY
48 a artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 8 artiklan 3 kohdassa,
22 artiklan 4 kohdassa, 26 artiklan 
3 kohdassa, 29 artiklan 2 kohdassa, 
36 artiklan 7 kohdassa, 45 artiklan 

2. Siirretään 8 artiklan 3 kohdassa, 
22 artiklan 4 kohdassa, 26 artiklan 
3 kohdassa, 29 artiklan 2 kohdassa, 
36 artiklan 7 kohdassa, 45 artiklan 
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6 kohdassa, 46 artiklan 2 kohdassa sekä 
47 artiklan 3 ja 5 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle
määräämättömäksi ajaksi [tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä].

6 kohdassa, 46 artiklan 2 kohdassa sekä 
47 artiklan 3 ja 5 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle
viideksi vuodeksi [tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä].

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Or. ro

Tarkistus 25
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Direktiivin kodifiointi

Tämä direktiivi kodifioidaan sen 
direktiivin kanssa, jota sillä muutetaan, 
kolmen kuukauden kuluessa sen 
voimaantulosta.

Or. fr


