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Ændringsforslag 97
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Revisorers, revisionsfirmaers eller 
medlemmer af deres netværks udførelse af 
andre ydelser end lovpligtig revision for 
reviderede virksomheder kan være til skade 
for deres uafhængighed. Derfor er det 
hensigtsmæssigt at kræve, at revisoren, 
revisionsfirmaet og medlemmerne af deres 
netværk ikke udfører ikke-revisionsydelser 
for deres reviderede virksomheder. Et 
revisionsfirmas udførelse af ikke-
revisionsydelser for en virksomhed vil 
betyde, at det pågældende revisionsfirma 
ikke kan udføre lovpligtig revision af den 
virksomhed, hvilket fører til en reduktion i 
antallet af revisionsfirmaer, der kan udføre 
lovpligtig revision, navnlig med hensyn til 
revision af store virksomheder af interesse 
for offentligheden, hvor markedet er 
koncentreret. Derfor er det for at sikre, at 
der findes et minimum af revisionsfirmaer, 
der kan udføre revisionsydelser for store 
virksomheder af interesse for 
offentligheden, hensigtsmæssigt at kræve, 
at revisionsfirmaer af en vis størrelse 
fokuserer deres virksomhed på at udføre 
lovpligtig revision og ikke har tilladelse til 
at udføre andre ydelser, som ikke har 
tilknytning til deres lovpligtige 
revisionsfunktion, såsom konsulent- eller 
rådgivningsaktiviteter.

(11) Revisorers, revisionsfirmaers eller 
medlemmer af deres netværks udførelse af 
andre ydelser end lovpligtig revision for 
reviderede virksomheder kan være til skade 
for deres uafhængighed. Derfor er det 
hensigtsmæssigt at kræve, at revisoren, 
revisionsfirmaet og medlemmerne af deres 
netværk ikke udfører ikke-revisionsydelser 
for deres reviderede virksomheder. Et 
revisionsfirmas udførelse af ikke-
revisionsydelser for en virksomhed vil 
betyde, at det pågældende revisionsfirma 
ikke kan udføre lovpligtig revision af den 
virksomhed, hvilket fører til en reduktion i 
antallet af revisionsfirmaer, der kan udføre 
lovpligtig revision, navnlig med hensyn til 
revision af store virksomheder af interesse 
for offentligheden, hvor markedet er 
koncentreret. Derfor er det for at sikre, at 
der findes et minimum af revisionsfirmaer, 
der kan udføre revisionsydelser for store 
virksomheder af interesse for 
offentligheden, hensigtsmæssigt at kræve, 
at revisionsfirmaer af en vis størrelse enten
fokuserer deres virksomhed på at udføre 
lovpligtig revision og ikke har tilladelse til 
at udføre andre ydelser, som ikke har 
tilknytning til deres lovpligtige 
revisionsfunktion, såsom konsulent- eller 
rådgivningsaktiviteter, eller indgår 
partnerskaber med andre revisionsfirmaer 
om fælles revisioner, hvis de ønsker at 
udvide deres forretningsaktiviteter 
yderligere.

Or. en
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Ændringsforslag 98
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Resultaterne af den lovpligtige 
revision skal forelægges interessenterne i 
revisionspåtegningen. For at styrke 
interessenternes tillid til den reviderede 
virksomheds regnskab er det særligt 
vigtigt, at revisionspåtegningen er 
velbegrundet og solidt underbygget, og at 
indholdet udvides til at omfatte yderligere 
oplysninger specifikt om den udførte 
revision. Revisionspåtegningen bør især 
indeholde tilstrækkelige oplysninger om 
den anvendte metode, navnlig hvor stor en 
del af balancen der er blevet kontrolleret 
direkte, og hvor meget der er baseret på 
systemrevision, om den anvendte 
væsentlighedstærskel i revisionen, om de 
vigtigste risikoområder med hensyn til 
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 
om hvorvidt den lovpligtige revision er 
udformet til at sikre, at svig opdages, og i 
tilfælde af en udtalelse med forbehold eller 
en afkræftende konklusion eller ikke-
afgivelse af revisionspåtegning om 
årsagerne til denne beslutning.

(19) Resultaterne af den lovpligtige 
revision skal forelægges interessenterne i 
revisionspåtegningen. For at styrke 
interessenternes tillid til den reviderede 
virksomheds regnskab er det særligt 
vigtigt, at revisionspåtegningen er 
velbegrundet og solidt underbygget, og at 
indholdet udvides til at omfatte yderligere 
oplysninger om den reviderede 
virksomhed, som er specifikke for den
udførte revision. Revisionspåtegningen bør 
især indeholde tilstrækkelige oplysninger 
om den anvendte metode, navnlig hvor stor 
en del af balancen der er blevet kontrolleret 
direkte, og hvor meget der er baseret på 
systemrevision, om den anvendte 
væsentlighedstærskel i revisionen, om de 
vigtigste risikoområder med hensyn til 
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 
om hvorvidt den lovpligtige revision er 
udformet til at sikre, at svig opdages, og i 
tilfælde af en udtalelse med forbehold eller 
en afkræftende konklusion eller ikke-
afgivelse af revisionspåtegning om 
årsagerne til denne beslutning.

Or. lv

Ændringsforslag 99
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Værdien af lovpligtig revision for den 
reviderede virksomhed ville blive meget 

(20) Værdien af lovpligtig revision for den 
reviderede virksomhed ville blive meget 
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større, hvis kommunikationen mellem 
revisoren eller revisionsfirmaet på den ene 
side og revisionsudvalget på den anden 
blev styrket. I forlængelse af den 
regelmæssige dialog i forbindelse med 
udførelsen af den lovpligtige revision er 
det vigtigt, at revisoren eller 
revisionsfirmaet sender et supplerende og 
mere detaljeret revisionsprotokollat med 
resultaterne af den lovpligtige revision til 
revisionsudvalget. Det bør være muligt at 
gøre sådanne revisionsprotokollater 
tilgængelige for tilsynsmyndighederne for 
virksomheder af interesse for 
offentligheden, men ikke for 
offentligheden.

større, hvis kommunikationen mellem 
revisoren eller revisionsfirmaet på den ene 
side og revisionsudvalget på den anden 
blev styrket. Dette ville give større 
gennemsigtighed samt øget ansvarlighed 
og faglig etik. I forlængelse af den 
regelmæssige dialog i forbindelse med 
udførelsen af den lovpligtige revision er 
det vigtigt, at revisoren eller 
revisionsfirmaet sender et supplerende og 
mere detaljeret revisionsprotokollat med 
resultaterne af den lovpligtige revision til 
revisionsudvalget. Det bør være muligt at 
gøre sådanne revisionsprotokollater 
tilgængelige for tilsynsmyndighederne for 
virksomheder af interesse for 
offentligheden, men ikke for 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 100
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Værdien af lovpligtig revision for den 
reviderede virksomhed ville blive meget 
større, hvis kommunikationen mellem 
revisoren eller revisionsfirmaet på den ene 
side og revisionsudvalget på den anden 
blev styrket. I forlængelse af den 
regelmæssige dialog i forbindelse med 
udførelsen af den lovpligtige revision er 
det vigtigt, at revisoren eller 
revisionsfirmaet sender et supplerende og 
mere detaljeret revisionsprotokollat med 
resultaterne af den lovpligtige revision til 
revisionsudvalget. Det bør være muligt at 
gøre sådanne revisionsprotokollater 
tilgængelige for tilsynsmyndighederne for 
virksomheder af interesse for 
offentligheden, men ikke for 

(20) Værdien af lovpligtig revision for den 
reviderede virksomhed ville blive meget 
større, hvis kommunikationen mellem 
revisoren eller revisionsfirmaet på den ene 
side og revisionsudvalget på den anden 
blev styrket. I forlængelse af den 
regelmæssige dialog i forbindelse med 
udførelsen af den lovpligtige revision er 
det vigtigt, at revisoren eller 
revisionsfirmaet sender et supplerende og 
mere detaljeret revisionsprotokollat med 
resultaterne af den lovpligtige revision til 
revisionsudvalget. Det bør være muligt at 
gøre sådanne revisionsprotokollater 
tilgængelige for tilsynsmyndighederne for 
virksomheder af interesse for 
offentligheden og om muligt, i det omfang 
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offentligheden. de ikke vedrører virksomhedens 
forretningshemmeligheder, for 
offentligheden.

Or. lv

Ændringsforslag 101
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det er også vigtigt, at 
revisionsudvalgets rolle i forbindelse med 
udpegelse af en ny revisor eller et nyt 
revisionsfirma styrkes med henblik på at 
sikre, at den reviderede virksomheds 
aktionær- eller medlemsgeneralforsamling 
kan træffe en mere velovervejet beslutning. 
Derfor bør bestyrelsen, når den stiller et 
forslag for generalforsamlingen, forklare, 
hvorvidt det følger revisionsudvalgets 
henstillinger, og i modsat fald 
begrundelsen derfor. Revisionsudvalgets 
henstilling skal mindst indeholde to 
valgmuligheder for revisionsopgaven samt 
en behørigt begrundet angivelse af, hvilken 
af dem udvalget foretrækker, således at 
generalforsamlingen kan træffe et reelt 
valg. For at give en rimelig og behørig 
begrundelse i sin henstilling skal 
revisionsudvalget bruge resultaterne af den 
obligatoriske udvælgelsesprocedure, som 
den reviderede virksomhed har tilrettelagt, 
under revisionsudvalgets ansvar. I denne
udvælgelsesprocedure skal den reviderede 
virksomhed opfordre revisorer eller 
revisionsfirmaer, herunder mindre 
firmaer, til at afgive bud på
revisionsopgaven. Udbudsmaterialet skal 
indeholde gennemsigtige og ikke-
diskriminerende udvælgelseskriterier til 
bedømmelse af buddene. I lyset af at denne
udvælgelsesprocedure imidlertid kan 

(24) Det er også vigtigt, at 
revisionsudvalgets rolle i forbindelse med 
udpegelse af en ny revisor eller et nyt 
revisionsfirma styrkes med henblik på at 
sikre, at den reviderede virksomheds 
aktionær- eller medlemsgeneralforsamling 
kan træffe en mere velovervejet beslutning. 
Derfor bør bestyrelsen, når den stiller et 
forslag for generalforsamlingen, forklare, 
hvorvidt det følger revisionsudvalgets 
henstillinger, og i modsat fald 
begrundelsen derfor. Den bør endvidere 
give en forklaring, hvis den foreslår at 
forlænge en revisionsopgave efter en 
udbudsprocedure. Revisionsudvalgets 
henstilling skal mindst indeholde to 
valgmuligheder for revisionsopgaven, en 
samlet vurdering af begge forslag samt en 
behørigt begrundet angivelse af, hvilken af 
dem udvalget foretrækker, således at 
generalforsamlingen kan træffe et reelt 
valg. For at give en rimelig og behørig 
begrundelse i sin henstilling skal 
revisionsudvalget bruge resultaterne af den 
obligatoriske udbudsprocedure, som den 
reviderede virksomhed har tilrettelagt, 
under revisionsudvalgets ansvar. I denne
udbudsprocedure skal den reviderede 
virksomhed offentliggøre en indkaldelse 
af forslag fra revisorer eller 
revisionsfirmaer om revisionsopgaven.
Udbudsmaterialet skal indeholde 
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medføre uforholdsmæssigt store udgifter 
for virksomheder med en begrænset 
børsværdi eller små og mellemstore 
virksomheder af interesse for 
offentligheden i betragtning af deres 
størrelse, er det passende at fritage disse 
virksomheder for denne forpligtelse.

gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
udvælgelseskriterier til bedømmelse af 
buddene. I lyset af at denne
udbudsprocedure imidlertid kan medføre 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
virksomheder med en begrænset børsværdi 
eller små og mellemstore virksomheder af 
interesse for offentligheden i betragtning af 
deres størrelse, er det passende at fritage 
disse virksomheder for denne forpligtelse.

Or. en

Ændringsforslag 102
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det er også vigtigt, at 
revisionsudvalgets rolle i forbindelse med 
udpegelse af en ny revisor eller et nyt 
revisionsfirma styrkes med henblik på at 
sikre, at den reviderede virksomheds 
aktionær- eller medlemsgeneralforsamling 
kan træffe en mere velovervejet beslutning. 
Derfor bør bestyrelsen, når den stiller et 
forslag for generalforsamlingen, forklare, 
hvorvidt det følger revisionsudvalgets 
henstillinger, og i modsat fald 
begrundelsen derfor. Revisionsudvalgets 
henstilling skal mindst indeholde to 
valgmuligheder for revisionsopgaven samt 
en behørigt begrundet angivelse af, hvilken 
af dem udvalget foretrækker, således at 
generalforsamlingen kan træffe et reelt 
valg. For at give en rimelig og behørig 
begrundelse i sin henstilling skal 
revisionsudvalget bruge resultaterne af den 
obligatoriske udvælgelsesprocedure, som 
den reviderede virksomhed har tilrettelagt, 
under revisionsudvalgets ansvar. I denne 
udvælgelsesprocedure skal den reviderede 
virksomhed opfordre revisorer eller 

(24) Det er også vigtigt, at 
revisionsudvalgets rolle i forbindelse med 
udpegelse af en ny revisor eller et nyt 
revisionsfirma styrkes med henblik på at 
sikre, at den reviderede virksomheds 
aktionær- eller medlemsgeneralforsamling 
kan træffe en mere velovervejet beslutning.
Dette ville give større gennemsigtighed i 
udvælgelsesproceduren og øget 
ansvarlighed over for aktionærerne.
Derfor bør bestyrelsen, når den stiller et 
forslag for generalforsamlingen, forklare, 
hvorvidt det følger revisionsudvalgets 
henstillinger, og i modsat fald 
begrundelsen derfor. Revisionsudvalgets 
henstilling skal mindst indeholde to 
valgmuligheder for revisionsopgaven samt 
en behørigt begrundet angivelse af, hvilken 
af dem udvalget foretrækker, således at 
generalforsamlingen kan træffe et reelt 
valg. For at give en rimelig og behørig 
begrundelse i sin henstilling skal 
revisionsudvalget bruge resultaterne af den 
obligatoriske udvælgelsesprocedure, som 
den reviderede virksomhed har tilrettelagt, 
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revisionsfirmaer, herunder mindre firmaer, 
til at afgive bud på revisionsopgaven. 
Udbudsmaterialet skal indeholde 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
udvælgelseskriterier til bedømmelse af 
buddene. I lyset af at denne 
udvælgelsesprocedure imidlertid kan 
medføre uforholdsmæssigt store udgifter 
for virksomheder med en begrænset 
børsværdi eller små og mellemstore 
virksomheder af interesse for 
offentligheden i betragtning af deres 
størrelse, er det passende at fritage disse 
virksomheder for denne forpligtelse.

under revisionsudvalgets ansvar. I denne 
udvælgelsesprocedure skal den reviderede 
virksomhed opfordre revisorer eller 
revisionsfirmaer, herunder mindre firmaer, 
til at afgive bud på revisionsopgaven. 
Udbudsmaterialet skal indeholde 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
udvælgelseskriterier til bedømmelse af 
buddene. I lyset af at denne 
udvælgelsesprocedure imidlertid kan 
medføre uforholdsmæssigt store udgifter 
for virksomheder med en begrænset 
børsværdi eller små og mellemstore 
virksomheder af interesse for 
offentligheden i betragtning af deres 
størrelse, er det passende at fritage disse 
virksomheder for denne forpligtelse.

Or. en

Ændringsforslag 103
Pavel Poc

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at forhindre risikoen i forbindelse 
med fortrolighed og dermed styrke 
revisorers og revisionsfirmaers 
uafhængighed er det vigtigt at bestemme, 
at en revisor eller et revisionsfirma kun 
må varetage revisionsopgaven for en 
bestemt revideret virksomhed i en vis 
periode. Der bør også etableres en 
passende gradvis rotationsordning med 
hensyn til de øverste medarbejdere, der 
beskæftiger sig med den lovpligtige 
revision, herunder de ledende 
revisionspartnere, der udfører den 
lovpligtige revision på vegne af 
revisionsfirmaet. Det er også vigtigt, at der 
defineres en passende periode, hvor en 
sådan revisor eller et sådant 
revisionsfirma ikke må udføre den 

(27) For at forhindre risikoen i forbindelse 
med fortrolighed og dermed styrke 
revisorers og revisionsfirmaers
uafhængighed er det vigtigt at etablere en 
passende gradvis rotationsordning med 
hensyn til de øverste medarbejdere, der 
beskæftiger sig med den lovpligtige 
revision, herunder de ledende 
revisionspartnere, der udfører den 
lovpligtige revision på vegne af 
revisionsfirmaet.
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lovpligtige revision for den samme 
virksomhed. For at sikre en glidende 
overgang skal den tidligere revisor 
overdrage en sagsmappe med relevante 
oplysninger til den nye revisor.

Or. en

Ændringsforslag 104
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at forhindre risikoen i forbindelse 
med fortrolighed og dermed styrke 
revisorers og revisionsfirmaers 
uafhængighed er det vigtigt at bestemme, 
at en revisor eller et revisionsfirma kun må 
varetage revisionsopgaven for en bestemt 
revideret virksomhed i en vis periode. Der 
bør også etableres en passende gradvis 
rotationsordning med hensyn til de øverste 
medarbejdere, der beskæftiger sig med den 
lovpligtige revision, herunder de ledende 
revisionspartnere, der udfører den 
lovpligtige revision på vegne af 
revisionsfirmaet. Det er også vigtigt, at der 
defineres en passende periode, hvor en 
sådan revisor eller et sådant 
revisionsfirma ikke må udføre den 
lovpligtige revision for den samme 
virksomhed. For at sikre en glidende 
overgang skal den tidligere revisor 
overdrage en sagsmappe med relevante 
oplysninger til den nye revisor.

(27) For at forhindre risikoen i forbindelse 
med fortrolighed og dermed styrke 
revisorers og revisionsfirmaers 
uafhængighed er det vigtigt at bestemme, 
at en revisor eller et revisionsfirma kun må 
varetage revisionsopgaven for en bestemt 
revideret virksomhed i en vis periode.
Endvidere bør en samlet, gennemsigtig og 
uafhængig vurdering af 
revisionskvaliteten regelmæssigt 
dokumenteres på behørig vis. Denne 
samlede vurdering bør danne grundlag 
for generalforsamlingens valg af revisor 
efter gennemførelsen af en 
udbudsprocedure mindst hvert syvende år.
Der bør endvidere etableres en passende 
gradvis rotationsordning med hensyn til de 
øverste medarbejdere, der beskæftiger sig 
med den lovpligtige revision, herunder de 
ledende revisionspartnere, der udfører den 
lovpligtige revision på vegne af 
revisionsfirmaet.

Or. en

Ændringsforslag 105
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) For at følge udviklingen inden for 
revision og på revisionsmarkedet bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
specificere tekniske krav til indholdet i den 
sagsmappe, den nye revisor eller det nye 
revisionsfirma skal modtage, og indførelse 
af et europæisk kvalitetscertifikat for 
revisorer og revisionsfirmaer, der udfører 
lovpligtig revision af virksomheder af 
interesse for offentligheden.

(43) For at følge udviklingen inden for 
revision og på revisionsmarkedet bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
specificere tekniske krav om indførelse af 
et europæisk kvalitetscertifikat for 
revisorer og revisionsfirmaer, der udfører 
lovpligtig revision af virksomheder af 
interesse for offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 106
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) En revisor eller et revisionsfirma 
fastsætter en passende aflønningspolitik, 
der omfatter tilstrækkelige 
konkurrenceincitamenter til at sikre 
revisionskvaliteten. Især gælder det, at 
aflønningen og præstationsevalueringen 
af de ansatte ikke må være afhængig af
den indtægt, som revisoren eller 
revisionsfirmaet får fra den reviderede 
virksomhed.

j) En revisor eller et revisionsfirma 
fastsætter en passende aflønningspolitik, 
der omfatter tilstrækkelige 
konkurrenceincitamenter til at sikre 
revisionskvaliteten. Især gælder det, at 
aflønningen og evalueringen af en ledende 
revisionspartner eller en hvilken som helst 
anden fysisk person, der er direkte 
involveret i revisionen, ikke bør påvirkes 
eller bestemmes af det overskud, der er 
opnået ved udførelse af supplerende 
ydelser for den reviderede virksomhed.
Dette forhindrer ikke den sædvanlige 
udlodning af overskud mellem firmaets 
partnere.

Or. es
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Ændringsforslag 107
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Udførelsen af ikke-revisionsydelser er behørigt reguleret i de eksisterende internationale 
etiske standarder, og eventuelle ændringsforslag bør indlemmes heri. 

Ændringsforslag 108
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 10 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbud mod udførelse af ikke-
revisionsydelser

Udførelse af ikke-forsikringsydelser

Or. en

Begrundelse

Ikke-forsikringsydelser kan kategoriseres som følger: - Bør generelt forbydes; - Bør enten 
forbydes eller tillades i henhold til en analyse af de enkelte sager; - Bør generelt tillades. Hvis 
bestemte ikke-revisionsydelser menes at kunne bringe uafhængigheden i fare, bør de oplistes 
og forbydes. I artikel 10 foreslår vi derfor, at en del af titlen om "Forbud mod" slettes, og at 
artikel 10 i stedet kommer til at indeholde bestemmelser om "Udførelse af ikke-
forsikringsydelser" [ikke-revisionsydelser].

Ændringsforslag 109
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En revisor eller et revisionsfirma, der 
udfører lovpligtig revision af virksomheder 
af interesse for offentligheden, må udføre
lovpligtige revisionsydelser og relaterede 
finansielle revisionsydelser for den 
reviderede virksomhed, dennes 
modervirksomhed eller de af denne 
kontrollerede virksomheder.

1. En revisor eller et revisionsfirma, der 
udfører lovpligtig revision af virksomheder 
af interesse for offentligheden, må ikke
udføre forbudte ydelser som omhandlet i 
stk. 3 for den reviderede virksomhed, 
dennes modervirksomhed eller de af denne 
kontrollerede virksomheder, som den 
reviderede virksomhed er væsentlig for.

1a. Ikke-forsikringsydelser, der ikke er 
kategoriseret som forbudte ydelser, må 
udføres på betingelse af 
revisionsudvalgets [eller bestyrelsens, hvis 
ikke der er noget revisionsudvalg] 
forhåndsgodkendelse. Under alle 
omstændigheder må udførelsen af ikke-
forsikringsydelser ikke indebære nogen 
trussel mod uafhængigheden af den 
revisor, der reviderer virksomheden af 
interesse for offentligheden.

Or. en

Begrundelse

Der findes en omfattende liste over eksisterende forbud i henstillingen om revisorers 
uafhængighed i EU (2002/590/EF). Denne liste over forbudte ydelser understøttes i en række 
tilfælde af IESBA-kodeksen. I artikel 10, stk. 1, foreslår vi, at det klarlægges, at en revisor 
eller et revisionsfirma ikke må udføre forbudte ydelser som nævnt i en efterfølgende 
underafdeling. Til gengæld må ikke-forsikringsydelser, der ikke er kategoriseret som forbudte 
ydelser, udføres på betingelse af revisionsudvalgets forhåndsgodkendelse.

Ændringsforslag 110
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis revisoren indgår i et netværk, må et 
medlem af dette netværk udføre 
lovpligtige revisionsydelser eller 

Hvis ikke moderselskabet revideres af den 
revisor eller det revisionsfirma, der 
udfører lovpligtig revision, eller et firma i 
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relaterede finansielle revisionsydelser for 
den reviderede virksomhed, dennes 
modervirksomhed eller de af denne 
kontrollerede virksomheder.

et netværk, som revisoren eller 
revisionsfirmaet indgår i, finder 
ovenstående restriktioner om udførelse af 
forbudte ydelser ikke anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at indrette formuleringen om "moderselskabet" efter IESBA-kodeksen, som 
udelukker situationer, hvor moderselskabet selv ikke revideres af revisionsfirmaet eller et 
firma i det netværk, revisionsfirmaet indgår i.

Ændringsforslag 111
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I denne artikel betyder relaterede 
finansielle revisionsydelser:

udgår

a) revision eller gennemgang af 
delårsregnskaber
b) erklæring om redegørelser for 
virksomledelse
c) erklæring om spørgsmål om socialt 
ansvar
d) erklæring om eller påtegning af 
rapporteringen til tilsynsmyndighederne 
for finansielle institutioner, som ligger ud 
over den lovpligtige revision, og som har 
til formål at bistå tilsynsmyndighederne i 
deres rolle, såsom om kapitalkrav eller en 
bestemt soliditetsgrad, der udtrykker, hvor 
stor sandsynlighed der er for, at en 
virksomhed fortsat kan indfri sine 
gældsforpligtelser
e) erklæring om, at skattebestemmelserne 
er overholdt, hvis der stilles krav herom i 
henhold til national lovgivning
f) enhver anden lovpligtig opgave relateret 
til revisionsarbejde, som EU-lovgivningen 
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pålægger revisoren eller revisionsfirmaet.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås at slette artikel 10, stk. 2, om "relaterede finansielle revisionsydelser". Der stilles 
forslag om en liste over forbudte ydelser, men en liste over "relaterede finansielle 
revisionsydelser", som det kun er revisoren eller et revisionsfirma, der kan udføre, kan ikke 
anbefales. Revisorens udførelse af sådanne ydelser kan enten være påkrævet, eller det kan 
være revisoren, der har de bedste forudsætninger for at udføre dem for revisionskunden, fordi 
ydelsen hænger tæt sammen med revisionsarbejdet. I overensstemmelse hermed har 
forordningen til formål at tillade ydelser, der henvises til som "relaterede finansielle 
revisionsydelser".

Ændringsforslag 112
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En revisor eller et revisionsfirma, der 
udører lovpligtig revision for 
virksomheder af interesse for 
offentligheden, må ikke direkte eller 
indirekte udføre ikke-revisionsydelser for 
den reviderede virksomhed, dens 
moderselskab eller de virksomheder, den 
kontrollerer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 113
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den revisor tilhører et netværk, må 
intet medlem af dette netværk udføre ikke-

udgår
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revisionsydelser for den reviderede 
virksomhed, dens moderselskab eller de 
virksomheder, den kontrollerer i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 114
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne artikel forstås ved ikke-
revisionsydelser følgende:

I denne artikel forstås ved forbudte 
ydelser:

a) alle ydelser, der medfører 
interessekonflikter:

a) ydelser, hvor en revisor eller et 
revisionsfirma påtager sig et 
forvaltningsansvar eller træffer de 
vigtigste afgørelser og beslutninger for en 
revisionskunde

i) ekspertydelser, der ikke har relation til 
revision, skatterådgivning, generel 
forvaltning og andre rådgivningsydelser
ii) bogføring og udarbejdelse af bogholderi 
og regnskaber

b) regnskab og bogføring, herunder 
ydelser i forbindelse med lønninger, og 
udarbejdelse af bogholderi og regnskaber

iii) udvikling og gennemførelse af en intern 
kontrol- eller risikostyringsprocedure 
relateret til udarbejdelsen af og/eller 
kontrollen med finansieringsoplysninger i 
regnskaberne samt risikorådgivning

c) udvikling og gennemførelse af en intern 
kontrol- eller risikostyringsprocedure 
relateret til udarbejdelsen af og/eller 
kontrollen med finansieringsoplysninger i 
regnskaberne samt risikorådgivning, der:

i) udgør en betydelig del af den interne 
kontrol med regnskabsaflæggelsen eller
ii) skaffer oplysninger, der har betydning 
for kundens bogholderi eller regnskaber, 
som firmaet skal udtale sig om, skaber en 
selvrevisionstrussel

iv) vurderingsydelser, udarbejdelse af 
ekspertvurderinger og rapporter om 
apportindskud

d) vurderingsydelser, hvis vurderingerne 
særskilt eller som helhed har væsentlige 
konsekvenser for det regnskab, som 
firmaet skal udtale sig om

v) aktuarydelser og juridiske ydelser, e) aktuarydelser og juridiske ydelser, 
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herunder tvistløsning herunder løsning af tvister og retssager, 
hvor de involverede beløb er af betydning 
for det regnskab, som firmaet skal udtale 
sig om

vi) udformning og indførelse af 
finansielle informationsteknologisystemer 
for virksomheder af interesse for 
offentligheden som omhandlet i artikel 2, 
nr. 13, litra b)-j), i direktiv 2006/43/EF
vii) deltagelse i revisionskundens interne
revision og udførelse af ydelser relateret til 
den interne revisionsfunktion

f) deltagelse i revisionskundens interne 
revision og udførelse af ydelser relateret til 
den interne revisionsfunktion

viii) børsmægler- og børshandlerydelser, 
investeringsrådgivning og 
investeringstjenester.

(g) børsmægler- og børshandlerydelser, 
investeringsrådgivning og 
investeringstjenester, herunder levering af 
erhvervsmæssige finansielle ydelser 
såsom promovering af, handel med eller 
tegningsgaranti i forbindelse med en 
revisionskundes aktier.

b) ydelser, der kan medføre 
interessekonflikter:
i) ydelser relateret til menneskelige 
ressourcer, herunder ansættelse af den 
øverste ledelse

h) ydelser relateret til menneskelige 
ressourcer, herunder ansættelse af den 
øverste ledelse eller af en direktør eller 
leder i virksomheden i en stilling, hvor 
denne har betydelig indflydelse på 
udarbejdelsen af kundens bogholderi eller 
regnskab, som firmaet skal udtale sig om.
Disse forbudte ydelser omfatter søgning 
efter eller udvælgelse af kandidater til 
sådanne stillinger og kontrol af 
referencerne for kandidater til sådanne 
stillinger.

ii) afgivelse af støtteerklæringer til 
investorer i forbindelse med udstedelse af 
en virksomheds værdipapirer
iii) udformning og indførelse af 
finansielle informationsteknologisystemer 
for virksomheder af interesse for 
offentligheden som omhandlet i artikel 2, 
nr. 13, litra a), i direktiv 2006/43/EF
iv) due diligence-ydelser til sælger eller 
køber i potentielle fusioner og 
overtagelser og erklæring om den
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reviderede virksomhed til andre parter i 
en økonomisk eller forretningsmæssig 
transaktion.

Or. en

Begrundelse

Listen over "ikke-revisionsydelser" i artikel 10, stk. 3, erstattes af en liste over "forbudte 
ydelser". Visse ikke-revisionsydelser kan opfattes som en så stor trussel mod revisorens 
uafhængighed, at den eneste mulige løsning er at forbyde udførelsen af sådanne ydelser for 
revisionskunder. Et totalt forbud mod udførelse af ikke-revisionsydelser er ikke ønskeligt, kun 
mod udførelse af de klart forbudte ydelser. For andre ikke-revisionsydelser er det i mange 
tilfælde muligt at reducere sådanne trusler til et acceptabelt niveau ved at indføre specifikke 
foranstaltninger til opretholdelse af revisorens uafhængighed.

Ændringsforslag 115
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 3 – litra a – nr. viii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viiia) ydelser relateret til menneskelige 
ressourcer, herunder ansættelse af den 
øverste ledelse

Or. es

Ændringsforslag 116
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når et medlem af det netværk, som den 
revisor eller det revisionsfirma, der 
udfører en lovpligtig revision for en 
virksomhed af interesse for 
offentligheden, tilhører, udfører ikke-
revisionsydelser for en virksomhed med 

udgår
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hjemsted i et tredjeland, der er 
kontrolleret af den reviderede virksomhed 
af interesse for offentligheden, vurderer 
revisoren eller revisionsfirmaet, hvorvidt 
deres uafhængighed vil være truet, hvis 
medlemmet af netværket udfører sådanne 
ydelser.

Or. en

Ændringsforslag 117
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis revisoren eller revisionsfirmaets 
afhængighed påvirkes, træffer revisoren 
eller revisionsfirmaet 
sikkerhedsforanstaltninger for at imødegå 
disse trusler ved udførelsen af ydelser i et 
tredjeland. Revisoren eller 
revisionsfirmaet må kun fortsætte med at 
udføre den lovpligtige revision af 
virksomheden af interesse for 
offentligheden, hvis de i 
overensstemmelse med artikel 11 kan 
påvise, at disse ydelser ikke vil påvirke 
deres faglige vurdering og 
revisionspåtegningen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 10, stk. 4, i forslaget til forordning bør indsættes i artikel 10, stk. 1.

Ændringsforslag 118
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Deltagelse i den reviderede virksomheds 
beslutningstagning og udførelse af de i 
stk. 3, litra a), nr. ii) og iii), omhandlede 
ydelser vil altid blive anset for at påvirke 
uafhængigheden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 10, stk. 4, i forslaget til forordning bør indsættes i artikel 10, stk. 1.

Ændringsforslag 119
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udførelse af de i stk. 3, litra a), nr. iv)-
viii), omhandlede ydelser samt enhver 
outsourcingaktivitet relateret til disse 
ydelser vil antages at påvirke 
uafhængigheden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 10, stk. 4, i forslaget til forordning bør indsættes i artikel 10, stk. 1.

Ændringsforslag 120
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisoren eller revisionsfirmaet kan 
anmode den kompetente myndighed om 
en udtalelse om dette spørgsmål.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 10, stk. 4, i forslaget til forordning bør indsættes i artikel 10, stk. 1.

Ændringsforslag 121
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis et revisionsfirma har mere end en 
tredjedel af sine årlige revisionsindtægter 
fra store virksomheder af interesse for 
offentligheden og indgår i et netværk, hvis 
medlemmer tilsammen har årlige 
revisionsindtægter på over 1 500 mio. 
EUR i Den Europæiske Union, skal det 
opfylde følgende betingelser:

udgår

a) det må ikke direkte eller indirekte ikke-
revisionsydelser for virksomheder af 
interesse for offentligheden
b) det må ikke tilhøre et netværk, der 
udfører ikke-revisionsydelser i Unionen
c) enhver virksomhed, der udfører de 
ydelser, der er anført i stk. 3, må ikke 
direkte eller indirekte besidde mere end 5 
% af kapitalen eller stemmerettighederne i 
revisionsfirmaet
d) virksomheder, der udfører de ydelser, 
der er anført i stk. 3, må ikke direkte eller 
indirekte sammenlagt besidde mere end 
10 % af kapitalen eller 
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stemmerettighederne i revisionsfirmaet
e) et sådant revisionsfirma må ikke 
direkte eller indirekte besidde mere end 5 
% af kapitalen eller stemmerettighederne i 
enhver virksomhed, der udfører de 
ydelser, der er anført i stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 122
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis et revisionsfirma har mere end en 
tredjedel af sine årlige revisionsindtægter 
fra store virksomheder af interesse for 
offentligheden og indgår i et netværk, hvis 
medlemmer tilsammen har årlige 
revisionsindtægter på over 1 500 mio. EUR 
i Den Europæiske Union, skal det opfylde 
følgende betingelser:

5. Hvis et revisionsfirma har mere end en 
tredjedel af sine årlige revisionsindtægter 
fra store virksomheder af interesse for 
offentligheden og indgår i et netværk, hvis 
medlemmer tilsammen har årlige 
revisionsindtægter på over 1 500 mio. EUR 
i Den Europæiske Union, idet indtægterne 
fra revisioner, hvortil der er udpeget mere 
end ét revisionsfirma, ikke skal medtages i 
beregningen af disse tærskelværdier, skal 
det opfylde følgende betingelser:

Or. en

Begrundelse

Begrebet såkaldte "audit-only"-firmaer (firmaer, der alene leverer revisionsydelser) virker 
uforholdsmæssigt. Derfor – og for at fremme fælles revisioner – foreslås det at give meget 
store revisionsfirmaer mulighed for at indgå partnerskaber med andre revisionsfirmaer, hvis 
de ønsker at udvide deres revisionsaktiviteter yderligere. Dette giver endvidere de mindre 
revisionsfirmaer mulighed for at arbejde for de større reviderede virksomheder sammen med 
et stort partnerfirma fra et netværk. Dette sikrer, at der i det mindste bliver udført nogle 
fælles revisioner på markedet, uden at det gøres obligatorisk generelt. 

Ændringsforslag 123
Jaroslav Paška
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 68 med 
henblik på at udarbejde listen over de 
relaterede finansielle revisionsydelser, der 
er anført i stk. 2, og listen over de ikke-
revisionsydelser, der er anført i stk. 3 i 
denne artikel. Når Kommissionen 
anvender sådanne beføjelser, tager den 
højde for udviklingen inden for revision 
og revisorerhvervet.

6. Medlemsstaterne kan undtagelsesvist 
tilføje ydelser til listen over ydelser, der er 
forbudt i medfør af stk. 3, for revisorer 
eller revisionsfirmaer, hvis hjemland er 
den pågældende medlemsstat, under 
forudsætning af at sådanne tilføjelser kan 
henføres til eksisterende krav i national 
lovgivning eller regulering.

Or. en

Begrundelse

Dette er ikke et uvæsentligt punkt, så det kan ikke uddelegeres. Alle ændringer bør ske via den 
lovgivning, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet. Ændringsforslaget giver 
medlemsstaterne mulighed for at tilføje ydelser til listen over forbudte ydelser under 
forudsætning af, at disse afspejler eksisterende lovgivning eller regulering. I ændringen 
erkendes det, at harmonisering er det overordnede mål, men at nogle medlemsstater kan 
mene, at deres eksisterende specifikke nationale bestemmelser fortsat bør finde anvendelse 
som et supplement, når disse bestemmelser indfører strengere standarder.

Ændringsforslag 124
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 68 med 
henblik på at udarbejde listen over de 
relaterede finansielle revisionsydelser, der 
er anført i stk. 2, og listen over de ikke-
revisionsydelser, der er anført i stk. 3 i 
denne artikel. Når Kommissionen 
anvender sådanne beføjelser, tager den 

6. Medlemsstaterne er berettigede til at 
opføre yderligere forbudte ydelser på 
listen over forbudte ydelser i stk. 3 med 
udgangspunkt i nationale krav eller love.
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højde for udviklingen inden for revision 
og revisorerhvervet.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at artikel 10, stk. 6, i forslaget til forordning om tildeling af beføjelser slettes. Al 
lovgivning bør vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet og ikke ved delegerede retsakter.
Det bør dog være muligt for en medlemsstat at skærpe sine nationale bestemmelser.

Ændringsforslag 125
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den reviderede virksomhed er fritaget 
for forpligtelsen til at have et 
revisionsudvalg, beslutter den reviderede 
virksomhed, hvilket organ i virksomheden 
der skal udføre de funktioner, 
revisionsudvalget har fået overdraget i 
dette stykke.

Hvis den reviderede virksomhed er fritaget 
for forpligtelsen til at have et 
revisionsudvalg, beslutter den reviderede 
virksomhed, hvilket organ i virksomheden 
der skal udføre de funktioner, 
revisionsudvalget har fået overdraget i 
dette stykke, med henblik på at undgå 
interessekonflikter, sikre uafhængigheden 
og den faglige etik.

Or. en

Ændringsforslag 126
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En revisor eller et revisionsfirma 
opretter en revisionsfil for hver enkelt 
lovpligtig revision, der er udført. 
Revisionsfilen indeholder mindst følgende 
oplysninger og dokumenter, enten på papir

5. En revisor eller et revisionsfirma 
opretter en revisionsfil for hver enkelt 
lovpligtig revision, der er udført. 
Revisionsfilen indeholder mindst følgende 
oplysninger og dokumenter på papir og
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eller elektronisk: elektronisk:

Or. ro

Ændringsforslag 127
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisoren eller revisionsfirmaet overholder 
de internationale revisionsstandarder, der 
henvises til i artikel 26 i direktiv 
2006/43/EF, i forbindelse med udførelsen 
af lovpligtig revision for virksomheder af 
interesse for offentligheden, forudsat at 
disse standarder er forenelige med 
kravene i denne forordning.

Revisoren eller revisionsfirmaet overholder 
de internationale revisionsstandarder, der 
henvises til i artikel 26 i direktiv 
2006/43/EF, i forbindelse med udførelsen 
af lovpligtig revision for virksomheder af 
interesse for offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 128
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Indholdet af revisionspåtegningen bør reguleres via eksisterende internationale 
revisionsstandarder, og eventuelle ændringsforslag bør indlemmes heri. 

Ændringsforslag 129
Alejo Vidal-Quadras
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Revisionspåtegningen må højst være på 
fire sider eller 10 000 tegn (uden 
mellemrum). Den må ikke indeholde 
krydshenvisninger til 
revisionsprotokollatet til 
revisionsudvalget, jf. artikel 23.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 130
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisionsprotokollatet fremlægges for den 
reviderede virksomheds 
generalforsamling, hvis direktionen eller 
bestyrelsen i den reviderede virksomhed 
træffer afgørelse herom.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 131
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 24 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisionsudvalgets tilsyn med den 
lovpligtige revision

Revisionsudvalgets gennemgang af den 
lovpligtige revision

Or. fr
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Ændringsforslag 132
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisionsudvalget i virksomheden af 
interesse for offentligheden overvåger det, 
arbejde den revisor eller det 
revisionsfirma, der udfører den lovpligtige 
revision, udfører.

Revisionsudvalget i virksomheden af 
interesse for offentligheden gennemgår det
arbejde, den revisor eller det 
revisionsfirma, der udfører den lovpligtige 
revision, udfører.

Or. fr

Begrundelse

Det synes at være i strid med revisorens uafhængighed, at Revisionsudvalget fører tilsyn med 
denne. Det foreslås, at revisorens arbejde gennemgås og ikke overvåges.

Ændringsforslag 133
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisionsudvalgets medlemmer bør 
deltage i dygtiggørelseskurser for at sikre, 
at de har en tilstrækkelig grad af teknisk 
viden til varetagelse af deres opgaver.

Or. ro

Ændringsforslag 134
Pavel Poc

Forslag til forordning
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Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre det drejer sig om 
forlængelse af en revisionsopgave, jf. 
artikel 33, stk. 1, andet afsnit, skal den i 
stk. 2 i denne artikel omhandlede 
indstilling fra revisionsudvalget udarbejdes 
efter en udvælgelsesprocedure tilrettelagt 
af den reviderede virksomhed i 
overensstemmelse med følgende kriterier:

3. Når en virksomhed af interesse for 
offentligheden sender revisionen i udbud, 
skal den i stk. 2 i denne artikel omhandlede 
indstilling fra revisionsudvalget udarbejdes 
efter en udvælgelsesprocedure tilrettelagt 
af den reviderede virksomhed, som skal 
tage højde for følgende kriterier:

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med den større rolle, revisionsudvalgene tillægges i henhold til denne 
lovgivning, bør det være op til revisionsudvalget at afgøre, hvorvidt en udbudsprocedure er 
hensigtsmæssig i forbindelse med udnævnelsen af et nyt revisionsfirma. Denne tilgang er 
endvidere i tråd med den europæiske politik om, at virksomhedsledelse primært hviler på 
principper og vejledning.

Ændringsforslag 135
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre det drejer sig om 
forlængelse af en revisionsopgave, jf. 
artikel 33, stk. 1, andet afsnit, skal den i 
stk. 2 i denne artikel omhandlede 
indstilling fra revisionsudvalget udarbejdes 
efter en udvælgelsesprocedure tilrettelagt 
af den reviderede virksomhed i 
overensstemmelse med følgende kriterier:

3. Når en virksomhed af interesse for 
offentligheden sender en revisionsopgave i 
udbud, skal den i stk. 2 i denne artikel 
omhandlede indstilling fra 
revisionsudvalget udarbejdes efter en 
udvælgelsesprocedure tilrettelagt af den 
reviderede virksomhed i overensstemmelse 
med følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 136
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre det drejer sig om
forlængelse af en revisionsopgave, jf. 
artikel 33, stk. 1, andet afsnit, skal den i 
stk. 2 i denne artikel omhandlede 
indstilling fra revisionsudvalget udarbejdes 
efter en udvælgelsesprocedure tilrettelagt 
af den reviderede virksomhed i 
overensstemmelse med følgende kriterier:

3. Når den reviderede virksomhed 
beslutter det, men senest efter syv års
forlængelse af en revisionsopgave, skal den 
i stk. 2 i denne artikel omhandlede 
indstilling fra revisionsudvalget udarbejdes 
efter en udbudsprocedure tilrettelagt af 
den reviderede virksomhed i 
overensstemmelse med følgende kriterier:

Or. en

Begrundelse

Mens en revisionsopgave højst bør vare 14 år, bør opgaven sendes i udbud mindst hvert 
syvende år for at give konkurrerende revisorer eller revisionsfirmaer mulighed for at byde på 
opgaven.

Ændringsforslag 137
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre det drejer sig om 
forlængelse af en revisionsopgave, jf. 
artikel 33, stk. 1, andet afsnit, skal den i 
stk. 2 i denne artikel omhandlede 
indstilling fra revisionsudvalget udarbejdes 
efter en udvælgelsesprocedure tilrettelagt 
af den reviderede virksomhed i 
overensstemmelse med følgende kriterier:

3. Medmindre det drejer sig om 
forlængelse af en revisionsopgave, jf. 
artikel 33, stk. 1, andet afsnit, skal den i 
stk. 2 i denne artikel omhandlede 
indstilling fra revisionsudvalget udarbejdes 
efter en offentlig indkøbsprocedure
tilrettelagt af den reviderede virksomhed i 
overensstemmelse med følgende kriterier:

Or. ro

Ændringsforslag 138
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den reviderede virksomhed er berettiget 
til at opfordre enhver revisor eller ethvert 
revisionsfirma til at indgive forslag til 
udførelse af den lovpligtige revision,
forudsat at artikel 33, stk. 2, overholdes, 
og at mindst én af de pågældende 
revisorer eller et af de pågældende 
revisionsfirmaer ikke har modtaget mere 
end 15 % af det samlede revisionshonorar 
fra virksomheder af interesse for 
offentligheden i den pågældende 
medlemsstat i det foregående kalenderår.

a) Den reviderede virksomhed offentliggør 
en udbudsbekendtgørelse om 
revisionsopgaven i Den Europæiske 
Unions Tidende samt i nationale aviser 
eller publikationer. Udbudsmaterialet skal 
indeholde gennemsigtige og ikke-
diskriminerende udvælgelseskriterier til 
bedømmelse af buddene. Bestemmelserne 
i artikel 33, stk. 2, skal overholdes.

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt, at udvælgelsesproceduren er gennemsigtig og åben for alle eventuelle bydende.

Ændringsforslag 139
Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den reviderede virksomhed er berettiget 
til at opfordre enhver revisor eller ethvert 
revisionsfirma til at indgive forslag til 
udførelse af den lovpligtige revision, 
forudsat at artikel 33, stk. 2, overholdes, og 
at mindst én af de pågældende revisorer 
eller et af de pågældende revisionsfirmaer
ikke har modtaget mere end 15 % af det 
samlede revisionshonorar fra
virksomheder af interesse for 
offentligheden i den pågældende 
medlemsstat i det foregående kalenderår.

a) Den reviderede virksomhed er berettiget 
til at opfordre enhver revisor eller ethvert 
revisionsfirma til at indgive forslag til 
udførelse af den lovpligtige revision, 
forudsat at artikel 33, stk. 2, overholdes.
Mindst et af de pågældende 
revisionsfirmaer skal være et mindre 
revisionsfirma baseret på omsætning, 
antal ansatte og antal revisioner af
virksomheder af interesse for 
offentligheden udført i det foregående
regnskabsår, som offentliggjort af den 
kompetente myndighed i henhold til 
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artikel 32, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige tekst er uforholdsmæssig, unødigt konkurrenceforvridende og potentielt 
skadelig for revisionskvaliteten. Dette ændringsforslag ville gøre det muligt at bevare målet 
om at fremme konkurrence og valgmuligheder. 

Ændringsforslag 140
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Den reviderede virksomhed udarbejder 
udbudsmateriale til de pågældende
revisorer eller revisionsfirmaer. 
Udbudsmaterialet skal tydeligt beskrive 
den reviderede virksomheds forretning og 
den type lovpligtig revision, der skal 
udføres. Udbudsmaterialet skal indeholde 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
udvælgelseskriterier, som den reviderede 
virksomhed skal bruge til at evaluere 
revisorernes eller revisionsfirmaernes 
forslag.

c) Den reviderede virksomhed udarbejder 
udbudsmateriale til de revisorer, der 
opfordres til at byde i den offentlige 
indkøbsprocedure. Udbudsmaterialet skal 
tydeligt beskrive den reviderede 
virksomheds forretning og den type 
lovpligtig revision, der skal udføres. 
Udbudsmaterialet skal indeholde 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
udvælgelseskriterier, som den reviderede 
virksomhed skal bruge til at evaluere 
revisorernes eller revisionsfirmaernes 
forslag.

Or. ro

Ændringsforslag 141
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Virksomheder af interesse for 
offentligheden, som opfylder kriterierne i 

udgår
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artikel 2, stk. 1, litra f) og t), i direktiv 
2003/71/EF, skal ikke anvende den i stk. 4 
omhandlede udvælgelsesprocedure.

Or. ro

Ændringsforslag 142
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bestyrelsens eller tilsynsorganets 
forslag til den reviderede virksomheds 
aktionær- eller 
medlemsgeneralforsamling til udnævnelse 
af revisorer eller revisionsfirmaer skal 
omfatte revisionsudvalgets indstilling.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 143
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis bestyrelsens eller tilsynsorganets 
forslag afviger fra revisionsudvalgets 
indstilling, skal begrundelsen for, at 
revisionsudvalgets indstilling ikke er fulgt, 
angives.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 144
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis bestyrelsens eller tilsynsorganets 
forslag afviger fra revisionsudvalgets 
indstilling, skal begrundelsen for, at 
revisionsudvalgets indstilling ikke er fulgt, 
angives.

Hvis bestyrelsens eller tilsynsorganets 
forslag afviger fra revisionsudvalgets 
indstilling, skal begrundelsen for, at 
revisionsudvalgets indstilling ikke er fulgt, 
angives. Det skal endvidere indeholde en 
begrundelse, hvis det foreslås at forlænge 
en revisionsopgave efter en 
udbudsprocedure gennemført i henhold til 
stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Som det er tilfældet med princippet om "at følge eller forklare", skal det begrundes, såfremt 
det foreslås at forlænge den siddende revisors opgave på trods af et udbud. Dette 
understreger igen, at tilgængelige alternativer skal overvejes nøje.

Ændringsforslag 145
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For et kreditinstituts eller et 
forsikringsselskabs vedkommende skal
bestyrelsen eller tilsynsorganet fremsende 
sit udkast til forslag til den i artikel 35, stk. 
2, omhandlede kompetente myndighed. 
Den i artikel 35, stk. 2, omhandlede 
kompetente myndighed har vetoret med 
hensyn til indstillingen. Enhver anvendelse 
af denne vetoret skal begrundes.

6. Bestyrelsen eller tilsynsorganet skal
fremsende sit udkast til forslag til den i 
artikel 35, stk. 2, omhandlede kompetente 
myndighed. Udkastet til forslag skal 
ledsages af resultaterne af den i 
artikel 32, stk. 2 og 3, omhandlede 
samlede vurdering. Den i artikel 35, stk. 2, 
omhandlede kompetente myndighed har 
vetoret med hensyn til indstillingen. 
Enhver anvendelse af denne vetoret skal 
begrundes.

Or. en
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Begrundelse

Vurderingen skal stilles til rådighed for den kompetente myndighed. Denne oplysning med 
tilknyttede vetorettigheder bør stilles til rådighed for alle kompetente myndigheder og ikke 
kun de kompetente myndigheder i finanssektoren for at afhjælpe mulige svagheder i processen 
vedrørende udnævnelse af revisorer til lovpligtige revisionsopgaver for alle virksomheder af 
interesse for offentligheden.

Ændringsforslag 146
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Den eksisterende partnerrotationsordning er bedre end en rotationsordning for 
revisionsfirmaer.

Ændringsforslag 147
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Virksomheden af interesse for 
offentligheden udnævner en revisor eller et 
revisionsfirma til en indledende opgave, 
som ikke må være kortere end to år.

1. Virksomheden af interesse for 
offentligheden udnævner en revisor eller et 
revisionsfirma for en sammenhængende 
periode på fire år.

Or. fr

Ændringsforslag 148
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
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Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Virksomheden af interesse for 
offentligheden udnævner en revisor eller et 
revisionsfirma til en indledende opgave, 
som ikke må være kortere end to år.

1. Virksomheden af interesse for 
offentligheden udnævner en revisor eller et 
revisionsfirma til en indledende opgave, 
som ikke må være kortere end et år og ikke 
længere end seks år.

Or. en

Ændringsforslag 149
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Virksomheden af interesse for 
offentligheden udnævner en revisor eller et 
revisionsfirma til en indledende opgave, 
som ikke må være kortere end to år.

1. Virksomheden af interesse for 
offentligheden udnævner en revisor eller et 
revisionsfirma til en indledende opgave, 
som ikke må være kortere end tre år.

Or. en

Begrundelse

Revisorernes uafhængighed stiger i takt med opgaveperiodernes varighed.

Ændringsforslag 150
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Virksomheden af interesse for 
offentligheden udnævner en revisor eller et 
revisionsfirma til en indledende opgave, 
som ikke må være kortere end to år.

1. Virksomheden af interesse for 
offentligheden udnævner en revisor eller et 
revisionsfirma til en indledende opgave, 
som ikke må være kortere end et år.
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Or. ro

Ændringsforslag 151
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virksomheden af interesse for 
offentligheden må kun forlænge denne én 
gang.

Virksomheden af interesse for 
offentligheden må forlænge denne, men 
den må i alt højst vare i 14 
sammenhængende år, forudsat at disse 
forlængelser bygger på forslag fra 
revisionsudvalget og er godkendt på den 
årlige generalforsamling.

Or. en

Begrundelse

Det afgørende er ikke antallet af forlængelser af en revisionsopgave, men den samlede 
varighed af forholdet mellem revisor og revideret virksomhed. Dette giver mulighed for efter 
den indledende periode på tre år f.eks. at gennemføre årlige udnævnelsesprocedurer. Det 
foreslås at forlænge den maksimale varighed fra seks til 14 år, da nye revisorer kan have 
brug for lidt tid til at komme til at kende den nye reviderede virksomhed. Derudover styrkes 
aktionærernes rettigheder.

Ændringsforslag 152
Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virksomheden af interesse for 
offentligheden må kun forlænge denne én 
gang.

Virksomheden af interesse for 
offentligheden må forlænge
revisionsopgaven, forudsat at dette bygger 
på forslag fra revisionsudvalget og er 
godkendt på den årlige 
generalforsamling.
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Or. en

Begrundelse

Dette ville styrke princippet om aktionærernes rettigheder og valgfrihed med hensyn til 
udnævnelsen af revisorer.

Ændringsforslag 153
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virksomheden af interesse for 
offentligheden må kun forlænge denne én 
gang.

Virksomheden af interesse for 
offentligheden må forlænge denne på 
forslag fra revisionsudvalget eller et 
tilsvarende organ, som efterfølgende er 
godkendt på den årlige 
generalforsamling.

Or. en

Ændringsforslag 154
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virksomheden af interesse for 
offentligheden må kun forlænge denne én 
gang.

Denne kan fornyes.

Or. fr

Ændringsforslag 155
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
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Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De to revisionsopgaver må til sammen 
højst vare i seks år.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 156
Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De to revisionsopgaver må til sammen 
højst vare i seks år.

udgår

Or. en

Begrundelse

Fjerner den obligatoriske rotationsordning for revisionsfirmaer til fordel for 
revisionsudvalgets skærpede tilsyn og partnerrotation som krævet i direktiv 2006/43/EF.

Ændringsforslag 157
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De to revisionsopgaver må til sammen 
højst vare i seks år.

udgår

Or. en

Begrundelse

Sammenskrevet med foregående afsnit.
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Ændringsforslag 158
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De to revisionsopgaver må til sammen 
højst vare i seks år.

Medlemsstaterne kan forlænge denne 
periode med henblik på at øge revisorens 
eller revisionsfirmaets uafhængighed.

Or. fr

Ændringsforslag 159
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis to revisorer eller revisionsfirmaer er 
blevet udpeget i en sammenhængende 
periode på seks år, må den maksimale 
varighed af hver revisors eller hvert 
revisionsfirmas revisionsopgave ikke 
overskride ni år.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 160
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis to revisorer eller revisionsfirmaer er 
blevet udpeget i en sammenhængende 
periode på seks år, må den maksimale 

Hvis to revisorer eller revisionsfirmaer er 
blevet udpeget i en sammenhængende 
periode på fire år, må den maksimale 
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varighed af hver revisors eller hvert 
revisionsfirmas revisionsopgave ikke 
overskride ni år.

varighed af hver revisors eller hvert 
revisionsfirmas revisionsopgave ikke 
overskride seks år.

Or. ro

Ændringsforslag 161
Franck Proust

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis to revisorer eller revisionsfirmaer er 
blevet udpeget i en sammenhængende 
periode på seks år, må den maksimale 
varighed af hver revisors eller hvert 
revisionsfirmas revisionsopgave ikke 
overskride ni år.

Hvis mindst to revisorer eller 
revisionsfirmaer er blevet udpeget i en 
sammenhængende periode på seks år, må 
den maksimale varighed af hver revisors 
eller hvert revisionsfirmas revisionsopgave 
ikke overskride ni år.

Or. fr

Ændringsforslag 162
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter afslutningen af den i stk. 1 
nævnte maksimalt tilladte varighed må 
revisoren eller revisionsfirmaet eller 
eventuelt andre medlemmer af netværket 
inden for Unionen ikke udføre lovpligtig 
revision for den pågældende virksomhed 
af interesse for offentligheden inden for 
en periode på fire år.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 163
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter afslutningen af den i stk. 1 
nævnte maksimalt tilladte varighed må 
revisoren eller revisionsfirmaet eller 
eventuelt andre medlemmer af netværket 
inden for Unionen ikke udføre lovpligtig 
revision for den pågældende virksomhed 
af interesse for offentligheden inden for 
en periode på fire år.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 164
Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter afslutningen af den i stk. 1 
nævnte maksimalt tilladte varighed må 
revisoren eller revisionsfirmaet eller 
eventuelt andre medlemmer af netværket 
inden for Unionen ikke udføre lovpligtig 
revision for den pågældende virksomhed 
af interesse for offentligheden inden for 
en periode på fire år.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den fireårige afkølingsperiode er blevet unødvendig efter fjernelsen af den obligatoriske 
rotationsordning for revisorer og revisionsfirmaer.
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Ændringsforslag 165
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 og 2 kan virksomheden af 
interesse for offentligheden 
undtagelsesvist anmode den i artikel 35, 
stk. 1, omhandlede kompetente 
myndighed om en forlængelse med 
henblik på at genudnævne revisoren eller 
revisionsfirmaet til endnu en opgave. Ved 
udnævnelse af to revisorer eller 
revisionsfirmaer må denne tredje opgave 
højst vare tre år. Ved udnævnelse af en 
revisor eller et revisionsfirma må denne 
tredje opgave højst vare i to år.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 166
Franck Proust

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 og 2 kan virksomheden af 
interesse for offentligheden undtagelsesvist 
anmode den i artikel 35, stk. 1, 
omhandlede kompetente myndighed om en 
forlængelse med henblik på at genudnævne 
revisoren eller revisionsfirmaet til endnu en 
opgave. Ved udnævnelse af to revisorer 
eller revisionsfirmaer må denne tredje 
opgave højst vare tre år. Ved udnævnelse 
af en revisor eller et revisionsfirma må 
denne tredje opgave højst vare i to år.

3. Uanset stk. 1 og 2 kan virksomheden af 
interesse for offentligheden undtagelsesvist 
anmode den i artikel 35, stk. 1, 
omhandlede kompetente myndighed om en 
forlængelse med henblik på at genudnævne 
revisoren eller revisionsfirmaet til endnu en 
opgave. Ved udnævnelse af mindst to 
revisorer eller revisionsfirmaer må denne 
tredje opgave højst vare tre år. Ved 
udnævnelse af en revisor eller et 
revisionsfirma må denne tredje opgave 
højst vare i to år.

Or. fr
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Ændringsforslag 167
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De ledende revisionspartnere med 
ansvar for udførelse af den lovpligtige 
revision ophører med at deltage i den 
lovpligtige revision af den reviderede 
virksomhed senest syv år efter 
udnævnelsen. De kan igen deltage i 
lovpligtig revision af den reviderede 
virksomhed efter mindst tre år.

4. De ledende revisionspartnere med 
ansvar for udførelse af den lovpligtige 
revision ophører med at deltage i den 
lovpligtige revision af den reviderede 
virksomhed senest fem år efter 
udnævnelsen. De kan igen deltage i 
lovpligtig revision af den reviderede 
virksomhed efter mindst tre år.

Or. ro

Ændringsforslag 168
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisoren eller revisionsfirmaet etablerer 
en passende gradvis rotationsordning med 
hensyn til de øverste medarbejdere, der 
beskæftiger sig med den lovpligtige 
revision, herunder mindst de personer, der 
er registreret som revisorer. Denne 
gradvise rotationsordning skal 
gennemføres i stadier på grundlag af 
individer snarere end hele hold. Den skal 
stå i et rimeligt forhold til omfanget og 
størrelsen af revisorens eller 
revisionsfirmaets aktiviteter.

Revisoren eller revisionsfirmaet etablerer 
en passende gradvis rotationsordning med 
hensyn til de øverste medarbejdere, der 
beskæftiger sig med den lovpligtige 
revision, herunder mindst de personer, der 
er registreret som revisorer. Denne 
gradvise rotationsordning skal 
gennemføres i stadier på grundlag af 
individer snarere end hele revisionshold.
Den skal stå i et rimeligt forhold til 
omfanget og størrelsen af revisorens eller 
revisionsfirmaets aktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 169
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Erstattes en revisor eller et 
revisionsfirma af en anden revisor eller et 
andet revisionsfirma, skal den tidligere 
revisor eller det tidligere revisionsfirma 
give den nye revisor eller det nye 
revisionsfirma en sagsmappe. Denne 
sagsmappe skal indeholde alle relevante 
oplysninger om den reviderede 
virksomhed, der med rimelighed kan 
betragtes som nødvendige for at forstå 
den reviderede virksomheds forretning og 
interne organisation samt for at sikre 
kontinuiteten i den lovpligtige revision 
samt sammenligneligheden med de i de 
foregående år udførte revisioner.

5. Erstattes en revisor eller et 
revisionsfirma af en anden revisor eller et 
andet revisionsfirma, skal den tidligere 
revisor eller det tidligere revisionsfirma 
give den nye revisor eller det nye 
revisionsfirma oplysninger i henhold til de 
lovmæssige krav samt kravene i artikel 23, 
stk. 3, i direktiv 2006/43/EF.

Or. en

Ændringsforslag 170
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den tidligere revisor eller det tidligere 
revisionsfirma giver også den nye revisor
eller det nye revisionsfirma adgang til 
revisionsprotokollaterne til 
revisionsudvalget, jf. artikel 23, fra de 
foregående år samt til eventuelle andre 
oplysninger, der er afgivet til de 
kompetente myndigheder i henhold til 
artikel 25 og 27.

Den tidligere revisor eller det tidligere 
revisionsfirma giver også de nye revisorer
eller de nye revisionsfirmaer adgang til 
revisionsprotokollaterne til 
revisionsudvalget, jf. artikel 23, fra de 
foregående år samt til eventuelle andre 
oplysninger, der er afgivet til de 
kompetente myndigheder i henhold til 
artikel 25 og 27.

Or. en
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Ændringsforslag 171
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere de tekniske 
krav til indholdet af den i stk. 6 
omhandlede sagsmappe.

udgår

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i stk. 6 omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Begrundelse

Teksten i artikel 23, stk. 3, i direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision er mere dækkende og 
har bevist sit værd i praksis. Derudover er de nye revisorers ansvar, hvad angår de tidligere 
revisorers arbejde, allerede omhandlet i internationale standarder.

Ændringsforslag 172
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere de tekniske 
krav til indholdet af den i stk. 6 
omhandlede sagsmappe.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 173
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i stk. 6 omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 174
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Revisionsudvalget, en eller flere 
aktionærer eller de i artikel 35, stk. 1 eller 
2, omhandlede kompetente myndigheder 
skal kunne anlægge sag ved en national 
domstol om afskedigelse af revisorerne 
eller revisionsfirmaerne, hvis der er en 
gyldig grund hertil.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 175
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger en 
kompetent myndighed, som er ansvarlig 

1. Der oprettes en europæisk 
tilsynsmyndighed for lovpligtig revision 
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for udførelse af de opgaver, der er fastsat i 
denne forordning, samt for sikring af, at 
bestemmelserne i denne forordning 
anvendes.

og anden revision (AEACLA), som er 
ansvarlig for udførelse af de opgaver, der 
er fastsat i denne forordning, samt for 
sikring af, at bestemmelserne i denne 
forordning anvendes. Denne myndighed er 
uafhængig og hører ind under 
Kommissionen.

Or. fr

Ændringsforslag 176
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed skal være en 
af følgende:

Denne myndighed samler og fører tilsyn 
med følgende kompetente myndigheder:

Or. fr

Ændringsforslag 177
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte, at ansvaret for at sikre, at alle 
eller nogle af bestemmelserne i afsnit III i 
denne forordning anvendes, skal 
overlades til de relevante kompetente 
myndigheder, der henvises til i:

2. Der henvises til de relevante kompetente 
myndigheder i:

Or. fr

Ændringsforslag 178
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis der er udpeget flere end én 
kompetent myndighed i henhold til stk. 1 
og 2, skal disse myndigheder 
sammensættes på en sådan måde, at deres 
opgaver er klart fordelt.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 179
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De kompetente myndigheder skal have 
personale med tilstrækkelig kapacitet og 
ekspertise og skal have tilstrækkelige 
ressourcer til at kunne opfylde opgaverne i 
denne forordning.

5. Den europæiske tilsynsmyndighed for 
lovpligtig revision og anden revision skal 
have personale med tilstrækkelig kapacitet 
og ekspertise og skal have tilstrækkelige 
ressourcer til at kunne opfylde opgaverne i 
denne forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 180
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne underretter hinanden, 
EBA, EIPA og ESMA i overensstemmelse 
med de relevante bestemmelser i 
forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 
1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 og 

Udgår
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underretter Kommissionen om udpegelsen 
af kompetente myndigheder med henblik 
på denne forordning.
ESMA samler disse oplysninger og 
offentliggør dem.

Or. fr

Ændringsforslag 181
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder og enhver 
myndighed, som den i artikel 35, stk. 1, 
omhandlede kompetente myndighed har 
overdraget opgaver til, skal være 
uafhængige af revisorer og 
revisionsfirmaer.

Den europæiske tilsynsmyndighed for 
lovpligtig revision og anden revision, de 
kompetente myndigheder og enhver 
myndighed, som den i artikel 35, stk. 1, 
omhandlede kompetente myndighed har 
overdraget opgaver til, skal være 
uafhængige af revisorer og 
revisionsfirmaer.

Or. fr

Ændringsforslag 182
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tavshedspligten gælder for alle personer, 
der arbejder eller har arbejdet for 
kompetente myndigheder eller enhver 
myndighed, som den i artikel 35, stk. 1, 
omhandlede kompetente myndighed har 
overdraget opgaver til, herunder eksperter, 
der har indgået kontrakt med sådanne 
myndigheder. Oplysninger, der er omfattet 
af tavshedspligt, må ikke gives til nogen 

Tavshedspligten gælder for alle personer, 
der arbejder eller har arbejdet for den 
europæiske tilsynsmyndighed for 
lovpligtig revision og anden revision og de
kompetente myndigheder eller enhver 
myndighed, som den i artikel 35, stk. 1, 
omhandlede kompetente myndighed har 
overdraget opgaver til, herunder eksperter, 
der har indgået kontrakt med sådanne 
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person eller myndighed, medmindre dette 
kræves i henhold til forpligtelserne i denne 
forordning eller en medlemsstats love og 
administrativt fastsatte bestemmelser eller 
procedurer.

myndigheder. Oplysninger, der er omfattet 
af tavshedspligt, må ikke gives til nogen 
person eller myndighed, medmindre dette 
kræves i henhold til forpligtelserne i denne 
forordning eller en medlemsstats love og 
administrativt fastsatte bestemmelser eller 
procedurer.

Or. fr

Ændringsforslag 183
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 38 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheders beføjelser Den europæiske tilsynsmyndigheds
beføjelser

Or. fr

Ændringsforslag 184
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af artikel 40 og 41 må de 
kompetente myndigheder eller andre 
offentlige myndigheder i en medlemsstat i 
udførelsen af deres opgaver i henhold til 
denne forordning ikke forsøge at øve 
indflydelse på indholdet i 
revisionspåtegninger.

1. Med forbehold af artikel 40 og 41 må
hverken den europæiske tilsynsmyndighed 
for lovpligtig revision og anden revision,
de kompetente myndigheder eller andre 
offentlige myndigheder i en medlemsstat i 
udførelsen af deres opgaver i henhold til 
denne forordning forsøge at øve 
indflydelse på indholdet i 
revisionspåtegninger.

Or. fr
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Ændringsforslag 185
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder tillægges i 
overensstemmelse med national ret alle de 
tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er 
nødvendige for, at de kan udføre deres
opgaver i henhold til denne forordning. De
udøver deres beføjelser på enhver af 
følgende måder:

2. Den europæiske tilsynsmyndighed for 
lovpligtig revision og anden revision
tillægges alle de tilsyns- og 
undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige 
for, at den kan udføre sine opgaver i 
henhold til denne forordning. Den udøver
sine beføjelser på enhver af følgende 
måder:

Or. fr

Ændringsforslag 186
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at de kompetente myndigheder kan 
udføre deres opgaver i henhold til denne 
forordning, har de, i overensstemmelse 
med national ret, beføjelse til i forbindelse 
med deres tilsynsopgave:

3. For at den europæiske 
tilsynsmyndighed for lovpligtig revision 
og anden revision kan udføre sine opgaver 
i henhold til denne forordning, har den
beføjelse til i forbindelse med sin
tilsynsopgave:

Or. fr

Ændringsforslag 187
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
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Artikel 38 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder må kun 
bruge de beføjelser, der henvises til i første 
afsnit, i relation til revisorer og 
revisionsfirmaer, der udfører lovpligtig 
revision af virksomheder af interesse for 
offentligheden, personer, der er involveret i 
aktiviteter for revisorer og 
revisionsfirmaer, der udfører lovpligtig 
revision, reviderede virksomheder, deres 
indbyrdes forbundne virksomheder og 
relaterede tredjeparter, tredjeparter, som de 
revisorer og revisionsfirmaer, der udfører 
lovpligtig revision af virksomheder af 
interesse for offentligheden, har overdraget 
visse funktioner eller aktiviteter til, samt 
personer, der på anden vis har forbindelse 
til eller er forbundet med revisorer og 
revisionsfirmaer, der udfører lovpligtig 
revision af virksomheder af interesse for 
offentligheden.

Den europæiske tilsynsmyndighed for 
lovpligtig revision og anden revision må 
kun bruge de beføjelser, der henvises til i 
første afsnit, i relation til revisorer og 
revisionsfirmaer, der udfører lovpligtig 
revision af virksomheder af interesse for 
offentligheden, personer, der er involveret i 
aktiviteter for revisorer og 
revisionsfirmaer, der udfører lovpligtig 
revision, reviderede virksomheder, deres 
indbyrdes forbundne virksomheder og 
relaterede tredjeparter, tredjeparter, som de 
revisorer og revisionsfirmaer, der udfører 
lovpligtig revision af virksomheder af 
interesse for offentligheden, har overdraget 
visse funktioner eller aktiviteter til, samt 
personer, der på anden vis har forbindelse 
til eller er forbundet med revisorer og 
revisionsfirmaer, der udfører lovpligtig 
revision af virksomheder af interesse for 
offentligheden. Den gør en særlig indsats i 
forbindelse med kontrollen af 
tværnationale revisorer og 
revisionsfirmaer.

Or. fr

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at oprette en uafhængig europæisk tilsynsmyndighed for 
tværnational revision for at kunne kontrollere tværnationale revisionsfirmaer, der beskæftiger 
sig med virksomheder af interesse for offentligheden.

Ændringsforslag 188
Franck Proust

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA nedsætter til dette formål et I overensstemmelse med artikel 41 i 
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permanent internt udvalg i
overensstemmelse med artikel 41 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010. Dette 
interne udvalg skal mindst omfatte de 
kompetente myndigheder, der henvises til i 
artikel 35, stk. 1, i denne forordning. De 
kompetente myndigheder, der henvises til i 
artikel 32 i direktiv 2006/43/EF, indbydes 
til at deltage i møderne i dette interne 
udvalg i forbindelse med spørgsmål 
vedrørende godkendelse og registrering af 
revisorer og revisionsfirmaer samt 
forbindelser med tredjelande, for så vidt 
det er relevant for den lovpligtige revision 
af virksomheder af interesse for 
offentligheden.

forordning (EU) nr. 1095/2010 nedsætter 
ESMA et permanent internt udvalg, som 
den overdrager de opgaver og 
beslutninger til, der kræves til at varetage 
den i første afsnit i nærværende stykke 
nævnte opgave. Dette interne udvalg skal 
mindst omfatte de kompetente 
myndigheder, der henvises til i artikel 35, 
stk. 1, i denne forordning. De kompetente 
myndigheder, der henvises til i artikel 32 i 
direktiv 2006/43/EF, indbydes til at deltage 
i møderne i dette interne udvalg i 
forbindelse med spørgsmål vedrørende 
godkendelse og registrering af revisorer og 
revisionsfirmaer samt forbindelser med 
tredjelande, for så vidt det er relevant for 
den lovpligtige revision af virksomheder af 
interesse for offentligheden.

Or. fr

Ændringsforslag 189
Franck Proust

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Senest den X.X.20XX [seks år efter 
forordningens ikrafttræden] fremlægger 
Kommissionen en evalueringsrapport 
baseret på ESMA's rapporter og andre 
relevante oplysninger om alle de opgaver, 
der er overdraget til ESMA i nærværende 
artikel.

Or. fr

Ændringsforslag 190
Jaroslav Paška

Forslag til forordning
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Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om administrative sanktioner og 
foranstaltninger ved overtrædelser af denne 
forordning som beskrevet i bilaget mod de 
personer, som er ansvarlige for de 
pågældende overtrædelser, og de træffer 
alle nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne og
foranstaltning skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
en afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om administrative sanktioner og 
foranstaltninger ved overtrædelser af denne 
forordning, og de træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne og foranstaltningerne
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have en afskrækkende 
virkning.

Or. en

Begrundelse

Systemet med en liste over overtrædelser er alt for strengt, og det er uklart, hvordan denne 
liste kan kombineres med eksisterende nationale bestemmelser.

Ændringsforslag 191
Jaroslav Paška

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer navnlig, i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning, at der kan træffes passende 
administrative foranstaltninger eller 
administrative sanktioner over for fysiske 
eller juridiske personer, der er ansvarlige 
for overtrædelser af bestemmelserne i 
denne forordning. Sådanne 
foranstaltninger og sanktioner omfatter 
de kompetente myndigheders beføjelse til 
som et minimum at indføre følgende 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner:
a) et påbud, der pålægger den person, som 
er ansvarlig for overtrædelsen, at bringe 
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den udviste handlemåde til ophør og at 
afholde sig fra at gentage en sådan 
handlemåde og
b) tilstrækkeligt effektive og 
afskrækkende administrative bøder, som 
står i et rimeligt forhold til overtrædelsen.

Or. en

Begrundelse

Dette er en mindre streng tilgang til administrative sanktioner, som står i et mere rimeligt
forhold til overtrædelsen. Dens struktur ligner sanktionsbestemmelser i anden europæisk 
lovgivning og kan bedre kombineres med eksisterende nationale bestemmelser. 

Ændringsforslag 192
Jaroslav Paška

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel finder anvendelse på 
overtrædelser af denne forordnings 
bestemmelser som beskrevet i bilaget.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er op til medlemsstaterne at fastlægge passende sanktioner i overensstemmelse med deres 
eksisterende ordning for administrative og strafferetlige sanktioner. Desuden er denne liste 
over sanktioner uforholdsmæssig.

Ændringsforslag 193
Jaroslav Paška

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. [...] udgår
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Or. en

Begrundelse

Disse sanktioner står ikke i et rimeligt forhold til den lovpligtige revisionsfunktion. Det 
overordnede princip om effektive sanktioner er allerede omfattet af artikel 61.

Ændringsforslag 194
Jaroslav Paška

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan give de 
kompetente myndigheder andre 
sanktionsbeføjelser ud over de i stk. 2 
angivne, og kan pålægge større 
administrative bøder end de i stk. 2 
fastlagte.

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse sanktioner står ikke i et rimeligt forhold til den lovpligtige revisionsfunktion. Det 
overordnede princip om effektive sanktioner er allerede omfattet af artikel 61.


