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Ändringsförslag 9
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att revisionsföretag ska kunna 
växa bör medlemsstaterna låta dem få 
tillgång till externt kapital. Därför bör 
medlemsstaterna inte längre kräva att ett 
lägsta kapitalbelopp eller en lägsta mängd 
rösträtter i ett revisionsföretag ska 
innehas av lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag, förutsatt att en majoritet 
av ledamöterna av förvaltningsorganet är 
revisionsföretag som är godkända i en 
medlemsstat eller är lagstadgade revisorer 
med gott anseende.

utgår

Or. en

Motivering

Om tredje parter kontrollerar rösträtten och investeringarna i revisionsföretag skulle dessa 
företags oberoende kunna hotas. De befintliga reglerna om detta bör därför inte ändras.

Ändringsförslag 10
Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det är viktigt att garantera hög kvalitet 
i lagstadgade revisioner inom unionen. 
Alla lagstadgade revisioner bör därför 
utföras på grundval av de internationella 
revisionsstandarder som ingår i 
Internationella revisorsförbundets 
(International Federation of Accountants, 
nedan kallat Ifac) Clarity-projekt 2009, i 
den mån de är relevanta för lagstadgad 

(7) Det är viktigt att garantera hög kvalitet 
i lagstadgade revisioner inom unionen. 
Alla lagstadgade revisioner bör därför 
utföras på grundval av de internationella 
revisionsstandarder som ingår i 
Internationella revisorsförbundets 
(International Federation of Accountants, 
nedan kallat Ifac) Clarity-projekt 2009, i 
den mån de är relevanta för lagstadgad 
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revision. Medlemsstaterna bör endast få 
införa ytterligare nationella 
revisionsförfaranden eller revisionskrav om 
de härrör från specifika nationella rättsliga 
krav som gäller omfattningen av 
lagstadgad revision av årsbokslut eller 
sammanställd redovisning, dvs. att de 
kraven inte täcks genom de antagna 
internationella redovisningsstandarderna, 
och endast om de bidrar till trovärdigheten 
och kvaliteten i årsboksluten och den 
sammanställda redovisningen och bidrar 
till det allmänna bästa i unionen. 
Kommissionen bör även i fortsättningen 
delta i övervakningen av innehållet i och 
processen för att anta internationella 
revisionsstandarder inom Ifac.

revision. Medlemsstaterna bör undvika att 
införa ytterligare nationella 
revisionsförfaranden eller revisionskrav 
med förbehåll för att detta bör vara tillåtet 
endast om de härrör från specifika 
nationella rättsliga krav som gäller 
omfattningen av lagstadgad revision av 
årsbokslut eller sammanställd redovisning, 
dvs. att de kraven inte täcks genom de 
antagna internationella 
redovisningsstandarderna, och endast om 
de bidrar till trovärdigheten och kvaliteten i 
årsboksluten och den sammanställda 
redovisningen och bidrar till det allmänna 
bästa i unionen. Kommissionen bör även i
fortsättningen delta i övervakningen av 
innehållet i och processen för att anta 
internationella revisionsstandarder inom 
Ifac.

Or. lv

Ändringsförslag 11
Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Vissa medlemsstater har ersatt 
lagstadgad revision av småföretag med en 
begränsad granskning av deras 
räkenskaper. Det är lämpligt att låta dessa 
medlemsstater behålla denna praxis i stället 
för att föreskriva en proportionerlig 
tillämpning av revisionsstandarder för 
småföretag.

(14) Vissa medlemsstater har ersatt 
lagstadgad revision av småföretag med en 
begränsad granskning av deras 
räkenskaper. Det är lämpligt att låta dessa 
medlemsstater behålla denna praxis i stället 
för att föreskriva en proportionerlig 
tillämpning av revisionsstandarder för 
småföretag. Medlemsstater som 
fortfarande kräver lagstadgad revision av 
småföretag bör undersöka möjligheterna 
att ersätta denna med en begränsad 
granskning av deras räkenskaper.

Or. lv
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Ändringsförslag 12
Jean-Pierre Audy
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 2006/43/EG
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) utförs frivilligt av små företag.” c) utförs frivilligt.”

Or. fr

Ändringsförslag 13
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led d
Direktiv 2006/43/EG
Artikel 2 – punkt 13 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Unionsbaserad AIF-fond enligt 
definitionen i artikel 4.1 k i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/61/EG(*****),

utgår

Or. en

Motivering

Dessa enheter är inga vanliga företag utan en investeringsform som innehas av depåbanker 
(vilka bör förbli företag av allmänt intresse enligt leden f och i och bör därför inte 
klassificeras som företag av allmänt intresse. Dessutom är det allmänna intresset för 
revisioner av dessa enheter ganska begränsat, inte minst eftersom de omfattas av strikta 
regler på nationell nivå. Mervärdet av revisioner av företag av allmänt intresse är därför 
begränsat och oproportionerligt med hänsyn till de kostnader och administrativa bördor detta 
skulle medföra.
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Ändringsförslag 14
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led d
Direktiv 2006/43/EG
Artikel 2 – punkt 13 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) företag för kollektiva investeringar i 
överlåtbara värdepapper (fondföretag) 
enligt definitionen i artikel 1.2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/65/EG(*****),

utgår

Or. en

Motivering

Dessa enheter är inga vanliga företag utan en investeringsform som innehas av depåbanker 
(vilka bör förbli företag av allmänt intresse enligt leden f och i och bör därför inte 
klassificeras som företag av allmänt intresse. Dessutom är det allmänna intresset för 
revisioner av dessa enheter ganska begränsat, inte minst eftersom de omfattas av strikta 
regler på nationell nivå. Mervärdet av revisioner av företag av allmänt intresse är därför 
begränsat och oproportionerligt med hänsyn till de kostnader och administrativa bördor detta 
skulle medföra.

Ändringsförslag 15
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led b – led iii
Direktiv 2006/43/EG
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna får inte fastställa 
ytterligare villkor i fråga om dessa 
punkter. Medlemsstaterna får inte kräva 
att ett lägsta kapitalbelopp eller antal 
rösträtter i ett revisionsföretag innehas av 
lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag.”

utgår



AM\916376SV.doc 7/12 PE498.009v01-00

SV

Or. en

Motivering

Om tredje parter kontrollerar rösträtten och investeringarna i revisionsföretag skulle dessa 
företags oberoende kunna hotas. De befintliga reglerna om detta bör därför inte ändras.

Ändringsförslag 16
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2006/43/EG
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheter som avses i 
artikel 32 ska införa 
godkännandeförfaranden för lagstadgade 
revisorer som godkänts i andra 
medlemsstater. Dessa förfaranden ska vara 
förenliga med artiklarna 11 och 12 i 
direktiv 2005/36/EG och ska inte gå utöver 
de krav som fastställs i artiklarna 13 och 14 
i det direktivet.

1. Medlemsstaterna ska införa 
godkännandeförfaranden för lagstadgade 
revisorer som godkänts i andra 
medlemsstater. Dessa förfaranden ska vara 
förenliga med artiklarna 11 och 12 i 
direktiv 2005/36/EG och ska inte gå utöver 
de krav som fastställs i artiklarna 13 och 14 
i det direktivet.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2006/43/EG
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämplighetsprovet ska genomföras på ett 
språk som är tillåtet enligt den berörda 
medlemsstatens språkregler. Det ska 
endast omfatta den lagstadgade revisorns 
kännedom om lagar och andra författningar 
i den medlemsstaten i den mån de är 

Lämplighetsprovet ska genomföras på ett 
av värdmedlemsstatens officiella språk. 
Det ska endast omfatta den lagstadgade 
revisorns kännedom om lagar och andra 
författningar i den medlemsstaten i den 
mån de är relevanta för lagstadgad
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relevanta för lagstadgad revision. revision.

Or. ro

Ändringsförslag 18
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2006/43/EG
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1 avses med 
internationella revisionsstandarder de 
internationella revisionsstandarder 
(International Standards on Auditing, ISA) 
med tillhörande förklaring och standarder 
som ingår i det Clarity-projekt som
inleddes av International Federation of 
Accountants (Ifac) 2009, i den mån de är 
relevanta för lagstadgad revision.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 avses med 
internationella revisionsstandarder de 
internationella revisionsstandarder 
(International Standards on Auditing, ISA) 
med tillhörande förklaring och standarder 
som antagits och offentliggjorts av 
International Federation of Accountants 
(Ifac), i den mån de är relevanta för 
lagstadgad revision och finns tillgängliga 
på Europeiska unionens arbetsspråk.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 15 – led b
Direktiv 2006/43/EG
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten får tillåta att
personer som inte är yrkesrevisorer men 
som har kunskaper på områden av relevans 
för lagstadgad revision ingår i ledningen av 
det offentliga tillsynssystemet, förutsatt att 
de väljs genom ett oberoende och öppet 
utnämningsförfarande. Yrkesrevisorer ska 

3. Den behöriga myndigheten får tillåta att 
personer som inte är yrkesrevisorer men 
som har kunskaper på områden av relevans 
för lagstadgad revision ingår i ledningen av 
det offentliga tillsynssystemet, förutsatt att 
de väljs genom ett oberoende och öppet 
utnämningsförfarande. Medlemsstaterna 
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inte få delta i ledningen av det offentliga 
tillsynssystemet.”

får dock tillåta att en minoritet 
yrkesrevisorer deltar i ledningen av det 
offentliga tillsynssystemet.”

Or. en

Ändringsförslag 20
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 15 – led d
Direktiv 2006/43/EG
Artikel 32 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Den behöriga myndigheten ska ha rätt 
att vid behov inleda och göra utredningar 
beträffande lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag och vidta lämpliga 
åtgärder. Den ska ha tillräckliga resurser 
för att inleda och genomföra sådana 
utredningar.

”5. Den behöriga myndigheten ska ha rätt 
att vid behov inleda och göra utredningar 
beträffande lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag och vidta lämpliga 
åtgärder. Den ska ha tillräckliga resurser 
för att inleda och genomföra sådana 
utredningar, som kan anta formen av 
obligatoriska bidrag från lagstadgade 
revisorer och revisionsföretag i proportion 
till deras revisionsverksamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 21
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 15 – led e
Directive 2006/43/CE
Artikel 32 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6. För den behöriga myndigheten ska 
öppenhet och insyn gälla. Offentliggörande 
av årliga arbetsprogram och 
verksamhetsrapporter ska även ingå.”

”6. För den behöriga myndighetens 
verksamhet ska öppenhet och insyn gälla. 
Offentliggörande av årliga arbetsprogram 
och verksamhetsrapporter ska även ingå i 
detta.”
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Or. ro

Ändringsförslag 22
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2006/43/EG
Artikel 32a (ny) – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får endast tillåta den 
behöriga myndighet som avses i artikel 32
att delegera uppgifter till andra genom lag 
utsedda myndigheter och organ i fråga om 
godkännande och registrering av 
lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag. Varje uppgift som utförs 
av andra myndigheter eller organ ska vara 
uttryckligen delegerad av den behöriga 
myndigheten. I delegeringen ska det anges 
vilka uppgifter som delegeras och på vilka 
villkor de ska utföras. Myndigheterna eller 
organen ska vara organiserade på ett sådant 
sätt att det inte uppstår några 
intressekonflikter. Det yttersta ansvaret för 
övervakningen av efterlevnaden av detta 
direktiv och de genomförandeåtgärder som 
antas enligt detta direktiv ska ligga hos den 
delegerande behöriga myndigheten.

Medlemsstaterna får tillåta den behöriga 
myndighet som avses i artikel 32 att 
delegera vissa uppgifter till andra genom 
lag utsedda myndigheter och organ.  Varje 
uppgift som utförs av andra myndigheter 
eller organ ska vara uttryckligen delegerad 
av den behöriga myndigheten. I 
delegeringen ska det anges vilka uppgifter 
som delegeras och på vilka villkor de ska 
utföras. Myndigheterna eller organen ska 
vara organiserade på ett sådant sätt att det 
inte uppstår några intressekonflikter. Det 
yttersta ansvaret för övervakningen av 
efterlevnaden av detta direktiv och de 
genomförandeåtgärder som antas enligt 
detta direktiv ska ligga hos den 
delegerande behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

För att beakta de decentraliserade tillsynssystem som redan finns i ett flertal medlemsstater 
bör den behöriga myndigheten kunna delegera uppgifter till andra myndigheter och organ, 
men fortfarande utgöra en knutpunkt och vara ansvarig.

Ändringsförslag 23
Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2006/43/EG
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. I artikel 37 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
”1. Den lagstadgade revisorn eller det 
lagstadgade revisionsföretaget ska utses 
av bolagsstämman eller av ledamöter i 
den granskade enheten, för ett inledande 
uppdrag på minst tre år.”

Or. en

Motivering

En längre period för det inledande revisionsuppdraget stärker revisorns oberoende. 

Ändringsförslag 24
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 25
Direktiv 2006/43/EG
Artikel 48a (ny) – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 8.3, 22.4, 26.3, 29.2, 
36.7, 45.6, 46.2, 47.3 och 47.5 ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med den [datum för ikraftträdandet av detta 
direktiv].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 8.3, 22.4, 26.3, 29.2, 
36.7, 45.6, 46.2, 47.3 och 47.5 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
och med [datum för ikraftträdandet av detta 
direktiv].

Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden av 
fem år. Delegeringen av befogenhet ska 
genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 



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

SV

månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. ro

Ändringsförslag 25
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Kodifiering av direktivet

Det föreliggande direktivet ska kodifieras 
med det direktiv som det ändrar inom tre 
månader efter direktivets ikraftträdande.

Or. fr


