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Τροπολογία 97
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η παροχή υπηρεσιών πέραν του 
υποχρεωτικού ελέγχου σε ελεγχόμενες 
οντότητες από νόμιμους ελεγκτές, 
ελεγκτικά γραφεία ή μέλη των δικτύων 
τους μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την 
ανεξαρτησία τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
ο νόμιμος ελεγκτής, το ελεγκτικό γραφείο 
και τα μέλη των δικτύων τους να μην 
παρέχουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες στις 
ελεγχόμενες οντότητες. Η παροχή μη 
ελεγκτικών υπηρεσιών από ένα ελεγκτικό 
γραφείο σε μια εταιρεία πρέπει να 
συνεπάγεται ότι το εν λόγω ελεγκτικό 
γραφείο δεν διενεργεί υποχρεωτικό έλεγχο 
της εταιρείας αυτής. Το γεγονός αυτό θα 
οδηγούσε στη μείωση των ελεγκτικών 
γραφείων που είναι διαθέσιμα να 
διενεργούν υποχρεωτικό έλεγχο ιδίως σε 
σχέση με τον έλεγχο οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος, στην αγορά των οποίων 
υπάρχει υψηλή συγκέντρωση. Ως 
αποτέλεσμα, για να διασφαλιστεί 
ελάχιστος αριθμός ελεγκτικών γραφείων 
που είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες 
ελέγχου σε μεγάλες οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος, πρέπει να ζητείται από τα 
μεγάλα ελεγκτικά γραφεία να εστιάζουν 
την επαγγελματική τους δραστηριότητα 
στη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου και 
να μην επιτρέπεται να αναλαμβάνουν 
άλλες υπηρεσίες που δεν συνδέονται με τη 
λειτουργία υποχρεωτικού ελέγχου, όπως 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

(11) Η παροχή υπηρεσιών πέραν του 
υποχρεωτικού ελέγχου σε ελεγχόμενες 
οντότητες από νόμιμους ελεγκτές, 
ελεγκτικά γραφεία ή μέλη των δικτύων 
τους μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την 
ανεξαρτησία τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
ο νόμιμος ελεγκτής, το ελεγκτικό γραφείο 
και τα μέλη των δικτύων τους να μην 
παρέχουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες στις 
ελεγχόμενες οντότητες. Η παροχή μη 
ελεγκτικών υπηρεσιών από ένα ελεγκτικό 
γραφείο σε μια εταιρεία πρέπει να 
συνεπάγεται ότι το εν λόγω ελεγκτικό 
γραφείο δεν διενεργεί υποχρεωτικό έλεγχο 
της εταιρείας αυτής. Το γεγονός αυτό θα 
οδηγούσε στη μείωση των ελεγκτικών 
γραφείων που είναι διαθέσιμα να 
διενεργούν υποχρεωτικό έλεγχο ιδίως σε 
σχέση με τον έλεγχο οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος, στην αγορά των οποίων 
υπάρχει υψηλή συγκέντρωση. Ως 
αποτέλεσμα, για να διασφαλιστεί 
ελάχιστος αριθμός ελεγκτικών γραφείων 
που είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες 
ελέγχου σε μεγάλες οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος, πρέπει να ζητείται από τα 
μεγάλα ελεγκτικά γραφεία είτε να 
εστιάζουν την επαγγελματική τους 
δραστηριότητα στη διενέργεια 
υποχρεωτικού ελέγχου και να μην 
επιτρέπεται να αναλαμβάνουν άλλες 
υπηρεσίες που δεν συνδέονται με τη 
λειτουργία υποχρεωτικού ελέγχου, όπως 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, είτε να 
συμπράττουν με άλλα ελεγκτικά γραφεία 
στη διενέργεια κοινών ελέγχων εάν 
επιθυμούν να επεκτείνουν περαιτέρω τις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
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Τροπολογία 98
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού 
ελέγχου θα πρέπει να παρουσιάζονται στα 
ενδιαφερόμενα μέρη στην έκθεση ελέγχου. 
Για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των 
ενδιαφερόμενων μερών στις οικονομικές 
καταστάσεις της ελεγχόμενης οντότητας, 
είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η έκθεση 
ελέγχου να είναι καλά θεμελιωμένη και 
απόλυτα τεκμηριωμένη και το περιεχόμενό 
της να περιλαμβάνει πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με το διενεργηθέντα 
έλεγχο. Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει ιδίως 
να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε κατά τον έλεγχο, ιδίως 
τα στοιχεία του ισολογισμού που έχουν 
επιβεβαιωθεί άμεσα και τα στοιχεία ο 
έλεγχος των οποίων βασίστηκε σε έλεγχο 
του συστήματος και δειγματοληπτικό 
έλεγχο συμφωνίας, τα επίπεδα 
σημαντικότητας που εφαρμόστηκαν για τη 
διενέργεια του ελέγχου, τους βασικούς 
τομείς κινδύνου ύπαρξης ουσιωδών 
ανακριβειών στις ετήσιες και τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 
εάν ο υποχρεωτικός έλεγχος έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να εντοπίζει 
περιπτώσεις απάτης και, στην περίπτωση 
γνώμης με επιφύλαξη ή αρνητικής γνώμης 
ή άρνησης γνωμοδότησης, τους λόγους της 
εν λόγω απόφασης.

(19) Τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού 
ελέγχου θα πρέπει να παρουσιάζονται στα 
ενδιαφερόμενα μέρη στην έκθεση ελέγχου. 
Για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των 
ενδιαφερόμενων μερών στις οικονομικές 
καταστάσεις της ελεγχόμενης οντότητας, 
είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η έκθεση 
ελέγχου να είναι καλά θεμελιωμένη και 
απόλυτα τεκμηριωμένη και το περιεχόμενό 
της να περιλαμβάνει πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με τον ελεγχόμενο 
που υποβλήθηκε στον διενεργηθέντα 
έλεγχο. Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει ιδίως 
να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε κατά τον έλεγχο, ιδίως 
τα στοιχεία του ισολογισμού που έχουν 
επιβεβαιωθεί άμεσα και τα στοιχεία ο 
έλεγχος των οποίων βασίστηκε σε έλεγχο 
του συστήματος και δειγματοληπτικό 
έλεγχο συμφωνίας, τα επίπεδα 
σημαντικότητας που εφαρμόστηκαν για τη 
διενέργεια του ελέγχου, τους βασικούς 
τομείς κινδύνου ύπαρξης ουσιωδών 
ανακριβειών στις ετήσιες και τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
εάν ο υποχρεωτικός έλεγχος έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να εντοπίζει 
περιπτώσεις απάτης και, στην περίπτωση 
γνώμης με επιφύλαξη ή αρνητικής γνώμης 
ή άρνησης γνωμοδότησης, τους λόγους της 
εν λόγω απόφασης.

Or. lv
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Τροπολογία 99
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η αξία του υποχρεωτικού ελέγχου για 
την ελεγχόμενη οντότητα θα βελτιωθεί 
ιδιαιτέρως εάν ενισχυθεί η επικοινωνία 
μεταξύ του νόμιμου ελεγκτή ή του 
ελεγκτικού γραφείου, αφενός, και της 
ελεγκτικής επιτροπής, αφετέρου. Πέραν 
του τακτικού διαλόγου κατά τη διενέργεια 
του υποχρεωτικού ελέγχου, είναι 
σημαντικό ο νόμιμος ελεγκτής ή το 
ελεγκτικό γραφείο να υποβάλλει στην 
ελεγκτική επιτροπή μια συμπληρωματική 
και αναλυτικότερη έκθεση σχετικά με τα 
αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου. 
Θα πρέπει να είναι δυνατή η κοινοποίηση 
των εν λόγω συμπληρωματικών 
αναλυτικότερων εκθέσεων στις εποπτικές 
αρχές των οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος, αλλά όχι στο κοινό.

(20) Η αξία του υποχρεωτικού ελέγχου για 
την ελεγχόμενη οντότητα θα βελτιωθεί 
ιδιαιτέρως εάν ενισχυθεί η επικοινωνία 
μεταξύ του νόμιμου ελεγκτή ή του 
ελεγκτικού γραφείου, αφενός, και της 
ελεγκτικής επιτροπής, αφετέρου. Αυτό θα 
συμβάλλει στην αύξηση της διαφάνειας 
και στην ενίσχυση της λογοδοσίας και της 
επαγγελματικής δεοντολογίας. Πέραν του 
τακτικού διαλόγου κατά τη διενέργεια του 
υποχρεωτικού ελέγχου, είναι σημαντικό ο 
νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο 
να υποβάλλει στην ελεγκτική επιτροπή μια 
συμπληρωματική και αναλυτικότερη 
έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του 
υποχρεωτικού ελέγχου. Θα πρέπει να είναι 
δυνατή η κοινοποίηση των εν λόγω 
συμπληρωματικών αναλυτικότερων 
εκθέσεων στις εποπτικές αρχές των 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, αλλά 
όχι στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 100
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η αξία του υποχρεωτικού ελέγχου για 
την ελεγχόμενη οντότητα θα βελτιωθεί 
ιδιαιτέρως εάν ενισχυθεί η επικοινωνία 
μεταξύ του νόμιμου ελεγκτή ή του 
ελεγκτικού γραφείου, αφενός, και της 
ελεγκτικής επιτροπής, αφετέρου. Πέραν 

(20) Η αξία του υποχρεωτικού ελέγχου για 
την ελεγχόμενη οντότητα θα βελτιωθεί 
ιδιαιτέρως εάν ενισχυθεί η επικοινωνία 
μεταξύ του νόμιμου ελεγκτή ή του 
ελεγκτικού γραφείου, αφενός, και της 
ελεγκτικής επιτροπής, αφετέρου. Πέραν 
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του τακτικού διαλόγου κατά τη διενέργεια 
του υποχρεωτικού ελέγχου, είναι 
σημαντικό ο νόμιμος ελεγκτής ή το 
ελεγκτικό γραφείο να υποβάλλει στην 
ελεγκτική επιτροπή μια συμπληρωματική 
και αναλυτικότερη έκθεση σχετικά με τα 
αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου. 
Θα πρέπει να είναι δυνατή η κοινοποίηση 
των εν λόγω συμπληρωματικών 
αναλυτικότερων εκθέσεων στις εποπτικές 
αρχές των οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος, αλλά όχι στο κοινό.

του τακτικού διαλόγου κατά τη διενέργεια 
του υποχρεωτικού ελέγχου, είναι 
σημαντικό ο νόμιμος ελεγκτής ή το 
ελεγκτικό γραφείο να υποβάλλει στην 
ελεγκτική επιτροπή μια συμπληρωματική 
και αναλυτικότερη έκθεση σχετικά με τα 
αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου. 
Θα πρέπει να είναι δυνατή η κοινοποίηση 
των εν λόγω συμπληρωματικών 
αναλυτικότερων εκθέσεων στις εποπτικές 
αρχές των οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος και, ει δυνατόν, στο μέτρο 
που δεν θίγουν το επιχειρηματικό 
απόρρητο της εταιρείας, στο κοινό.

Or. lv

Τροπολογία 101
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί ο 
ρόλος της ελεγκτικής επιτροπής στην 
επιλογή νέου νόμιμου ελεγκτή ή 
ελεγκτικού γραφείου προς όφελος της 
λήψης πιο ενημερωμένων αποφάσεων από 
τη γενική συνέλευση των μετόχων ή τα 
μέλη της ελεγχόμενης οντότητας. Συνεπώς, 
κατά τη διατύπωση μιας πρότασης προς τη 
γενική συνέλευση, το διοικητικό 
συμβούλιο θα πρέπει να εξηγεί εάν 
ακολουθεί τη σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής και, εάν όχι, τους σχετικούς 
λόγους. Η σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής θα πρέπει να περιλαμβάνει
τουλάχιστον δύο πιθανές εναλλακτικές 
προτάσεις για την αποστολή ελέγχου και 
να προκρίνει κατά δεόντως αιτιολογημένο 
τρόπο τη μία εξ αυτών, έτσι ώστε η γενική 
συνέλευση να μπορεί να πραγματοποιήσει 
πραγματική επιλογή. Η ελεγκτική επιτροπή 
θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα 

(24) Είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί ο 
ρόλος της ελεγκτικής επιτροπής στην 
επιλογή νέου νόμιμου ελεγκτή ή 
ελεγκτικού γραφείου προς όφελος της 
λήψης πιο ενημερωμένων αποφάσεων από 
τη γενική συνέλευση των μετόχων ή τα 
μέλη της ελεγχόμενης οντότητας. Συνεπώς, 
κατά τη διατύπωση μιας πρότασης προς τη 
γενική συνέλευση, το διοικητικό 
συμβούλιο θα πρέπει να εξηγεί εάν 
ακολουθεί τη σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής και, εάν όχι, τους σχετικούς 
λόγους. Θα πρέπει επίσης να αναφέρει 
τους λόγους σε περίπτωση που προτείνει 
την ανανέωση μιας ελεγκτικής αποστολής 
μετά από διαδικασία υποβολής 
προσφορών. Η σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον δύο πιθανές εναλλακτικές 
προτάσεις για την αποστολή ελέγχου, μια 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση και των δύο 
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αποτελέσματα μιας υποχρεωτικής 
διαδικασίας επιλογής που οργανώνεται 
από την ελεγχόμενη οντότητα, υπό την 
ευθύνη της ελεγκτικής επιτροπής, ώστε να 
αιτιολογεί κατά τρόπο ορθό και κατάλληλο 
τη σύστασή της. Στην εν λόγω διαδικασία 
επιλογής, η ελεγχόμενη οντότητα θα 
πρέπει να προσκαλεί νόμιμους ελεγκτές ή 
ελεγκτικά γραφεία, συμπεριλαμβανομένων 
γραφείων μικρότερου μεγέθους, να 
παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για την 
ελεγκτική αποστολή. Τα έγγραφα 
προσφοράς θα πρέπει να περιέχουν 
διαφανή κριτήρια επιλογής τα οποία δεν 
πραγματοποιούν διακρίσεις και τα οποία 
θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση 
των προτάσεων. Ωστόσο, έχοντας υπόψη 
ότι αυτή η διαδικασία επιλογής μπορεί να 
συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για 
εταιρείες με μειωμένη χρηματιστηριακή 
αξία ή μικρομεσαίες οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος, δεδομένων των διαστάσεών 
τους, οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει να 
απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη 
υποχρέωση.

προτάσεων, και να προκρίνει κατά 
δεόντως αιτιολογημένο τρόπο τη μία εξ 
αυτών, έτσι ώστε η γενική συνέλευση να 
μπορεί να πραγματοποιήσει πραγματική 
επιλογή. Η ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει 
να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα μιας 
υποχρεωτικής διαδικασίας υποβολής 
προσφορών που οργανώνεται από την 
ελεγχόμενη οντότητα, υπό την ευθύνη της 
ελεγκτικής επιτροπής, ώστε να αιτιολογεί 
κατά τρόπο ορθό και κατάλληλο τη 
σύστασή της. Στην εν λόγω διαδικασία 
υποβολής προσφορών, η ελεγχόμενη 
οντότητα θα πρέπει να δημοσιεύει 
πρόσκληση προς ελεγκτές ή ελεγκτικά 
γραφεία να παρουσιάσουν τις προτάσεις 
τους για την ελεγκτική αποστολή. Τα 
έγγραφα προσφοράς θα πρέπει να 
περιέχουν διαφανή κριτήρια επιλογής τα 
οποία δεν πραγματοποιούν διακρίσεις και 
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την 
αξιολόγηση των προτάσεων. Ωστόσο, 
έχοντας υπόψη ότι αυτή η διαδικασία 
υποβολής προσφορών μπορεί να 
συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για 
εταιρείες με μειωμένη χρηματιστηριακή 
αξία ή μικρομεσαίες οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος, δεδομένων των διαστάσεών 
τους, οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει να 
απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη 
υποχρέωση.

Or. en

Τροπολογία 102
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί ο 
ρόλος της ελεγκτικής επιτροπής στην 
επιλογή νέου νόμιμου ελεγκτή ή 
ελεγκτικού γραφείου προς όφελος της 

(24) Είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί ο 
ρόλος της ελεγκτικής επιτροπής στην 
επιλογή νέου νόμιμου ελεγκτή ή
ελεγκτικού γραφείου προς όφελος της 
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λήψης πιο ενημερωμένων αποφάσεων από 
τη γενική συνέλευση των μετόχων ή τα 
μέλη της ελεγχόμενης οντότητας. Συνεπώς, 
κατά τη διατύπωση μιας πρότασης προς τη 
γενική συνέλευση, το διοικητικό 
συμβούλιο θα πρέπει να εξηγεί εάν 
ακολουθεί τη σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής και, εάν όχι, τους σχετικούς 
λόγους. Η σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον δύο πιθανές εναλλακτικές 
προτάσεις για την αποστολή ελέγχου και 
να προκρίνει κατά δεόντως αιτιολογημένο 
τρόπο τη μία εξ αυτών, έτσι ώστε η γενική 
συνέλευση να μπορεί να πραγματοποιήσει 
πραγματική επιλογή. Η ελεγκτική επιτροπή 
θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα 
αποτελέσματα μιας υποχρεωτικής 
διαδικασίας επιλογής που οργανώνεται από 
την ελεγχόμενη οντότητα, υπό την ευθύνη 
της ελεγκτικής επιτροπής, ώστε να 
αιτιολογεί κατά τρόπο ορθό και κατάλληλο 
τη σύστασή της. Στην εν λόγω διαδικασία 
επιλογής, η ελεγχόμενη οντότητα θα 
πρέπει να προσκαλεί νόμιμους ελεγκτές ή 
ελεγκτικά γραφεία, συμπεριλαμβανομένων 
γραφείων μικρότερου μεγέθους, να 
παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για την 
ελεγκτική αποστολή. Τα έγγραφα 
προσφοράς θα πρέπει να περιέχουν 
διαφανή κριτήρια επιλογής τα οποία δεν 
πραγματοποιούν διακρίσεις και τα οποία 
θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση 
των προτάσεων. Ωστόσο, έχοντας υπόψη 
ότι αυτή η διαδικασία επιλογής μπορεί να 
συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για 
εταιρείες με μειωμένη χρηματιστηριακή 
αξία ή μικρομεσαίες οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος, δεδομένων των διαστάσεών 
τους, οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει να 
απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη 
υποχρέωση.

λήψης πιο ενημερωμένων αποφάσεων από 
τη γενική συνέλευση των μετόχων ή τα 
μέλη της ελεγχόμενης οντότητας. Αυτό θα 
οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια κατά 
τη διαδικασία επιλογής, καθώς και σε 
ενίσχυση της λογοδοσίας ενώπιον των 
μετόχων. Συνεπώς, κατά τη διατύπωση 
μιας πρότασης προς τη γενική συνέλευση, 
το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να 
εξηγεί εάν ακολουθεί τη σύσταση της 
ελεγκτικής επιτροπής και, εάν όχι, τους 
σχετικούς λόγους. Η σύσταση της 
ελεγκτικής επιτροπής θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο πιθανές 
εναλλακτικές προτάσεις για την αποστολή 
ελέγχου και να προκρίνει κατά δεόντως 
αιτιολογημένο τρόπο τη μία εξ αυτών, έτσι 
ώστε η γενική συνέλευση να μπορεί να 
πραγματοποιήσει πραγματική επιλογή. Η 
ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα μιας 
υποχρεωτικής διαδικασίας επιλογής που 
οργανώνεται από την ελεγχόμενη 
οντότητα, υπό την ευθύνη της ελεγκτικής 
επιτροπής, ώστε να αιτιολογεί κατά τρόπο 
ορθό και κατάλληλο τη σύστασή της. Στην 
εν λόγω διαδικασία επιλογής, η 
ελεγχόμενη οντότητα θα πρέπει να 
προσκαλεί νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά 
γραφεία, συμπεριλαμβανομένων γραφείων 
μικρότερου μεγέθους, να παρουσιάσουν τις 
προτάσεις τους για την ελεγκτική 
αποστολή. Τα έγγραφα προσφοράς θα 
πρέπει να περιέχουν διαφανή κριτήρια 
επιλογής τα οποία δεν πραγματοποιούν 
διακρίσεις και τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των 
προτάσεων. Ωστόσο, έχοντας υπόψη ότι 
αυτή η διαδικασία επιλογής μπορεί να 
συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για 
εταιρείες με μειωμένη χρηματιστηριακή 
αξία ή μικρομεσαίες οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος, δεδομένων των διαστάσεών 
τους, οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει να 
απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη 
υποχρέωση.

Or. en



AM\916386EL.doc 9/60 PE498.010v01-00

EL

Τροπολογία 103
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 
λόγω οικειότητας και, συνεπώς, να 
ενισχυθεί η ανεξαρτησία των ελεγκτών και 
των ελεγκτικών γραφείων, είναι σημαντικό 
να καθοριστεί η μέγιστη διάρκεια της 
αποστολής ελέγχου ενός νόμιμου ελεγκτή 
ή ελεγκτικού γραφείου σε μια 
συγκεκριμένη ελεγχόμενη οντότητα. Θα 
πρέπει να θεσπιστεί επίσης κατάλληλος 
μηχανισμός σταδιακής εναλλαγής σχετικά 
με το ανώτερο προσωπικό που 
απασχολείται στον υποχρεωτικό έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων των κύριων 
ελεγκτικών εταίρων που διενεργούν τον 
υποχρεωτικό έλεγχο εκ μέρους του 
ελεγκτικού γραφείου. Είναι επίσης 
σημαντικό να καθοριστεί κατάλληλη 
περίοδος εντός της οποίας ο εν λόγω 
νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο 
δεν δύναται να διενεργήσει τον 
υποχρεωτικό έλεγχο της ίδιας οντότητας. 
Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, ο 
προηγούμενος ελεγκτής θα πρέπει να 
διαβιβάζει φάκελο παράδοσης στο νέο 
ελεγκτή που θα περιέχει τις σχετικές 
πληροφορίες.

(27) Για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 
λόγω οικειότητας και, συνεπώς, να 
ενισχυθεί η ανεξαρτησία των ελεγκτών και 
των ελεγκτικών γραφείων, είναι σημαντικό 
να καθοριστεί κατάλληλος μηχανισμός 
σταδιακής εναλλαγής σχετικά με το 
ανώτερο προσωπικό που απασχολείται 
στον υποχρεωτικό έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων των κύριων 
ελεγκτικών εταίρων που διενεργούν τον 
υποχρεωτικό έλεγχο εκ μέρους του 
ελεγκτικού γραφείου.

Or. en

Τροπολογία 104
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 
λόγω οικειότητας και, συνεπώς, να 
ενισχυθεί η ανεξαρτησία των ελεγκτών και 
των ελεγκτικών γραφείων, είναι σημαντικό 
να καθοριστεί η μέγιστη διάρκεια της 
αποστολής ελέγχου ενός νόμιμου ελεγκτή 
ή ελεγκτικού γραφείου σε μια 
συγκεκριμένη ελεγχόμενη οντότητα. Θα 
πρέπει να θεσπιστεί επίσης κατάλληλος 
μηχανισμός σταδιακής εναλλαγής 
σχετικά με το ανώτερο προσωπικό που 
απασχολείται στον υποχρεωτικό έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων των κύριων 
ελεγκτικών εταίρων που διενεργούν τον 
υποχρεωτικό έλεγχο εκ μέρους του 
ελεγκτικού γραφείου. Είναι επίσης 
σημαντικό να καθοριστεί κατάλληλη 
περίοδος εντός της οποίας ο εν λόγω 
νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο 
δεν δύναται να διενεργήσει τον 
υποχρεωτικό έλεγχο της ίδιας οντότητας.
Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, ο 
προηγούμενος ελεγκτής θα πρέπει να 
διαβιβάζει φάκελο παράδοσης στο νέο 
ελεγκτή που θα περιέχει τις σχετικές 
πληροφορίες.

(27) Για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 
λόγω οικειότητας και, συνεπώς, να 
ενισχυθεί η ανεξαρτησία των ελεγκτών και 
των ελεγκτικών γραφείων, είναι σημαντικό 
να καθοριστεί η μέγιστη διάρκεια της 
αποστολής ελέγχου ενός νόμιμου ελεγκτή 
ή ελεγκτικού γραφείου σε μια 
συγκεκριμένη ελεγχόμενη οντότητα. 
Επίσης, θα πρέπει να τεκμηριώνεται 
επαρκώς και σε τακτική βάση μια 
ολοκληρωμένη, διαφανής και ανεξάρτητη 
αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου. Η 
ολοκληρωμένη αυτή αξιολόγηση πρέπει 
να αποτελεί τη βάση για την επιλογή 
ελεγκτή από τη γενική συνέλευση, η οποία 
ακολουθεί μια διαδικασία υποβολής 
προσφορών τουλάχιστον κάθε 7 έτη. 
Επιπλέον, πρέπει να θεσπιστεί 
κατάλληλος μηχανισμός σταδιακής 
εναλλαγής σχετικά με το ανώτατο 
προσωπικό που συμμετέχει στον 
υποχρεωτικό έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων των κύριων 
ελεγκτικών εταίρων που διενεργούν τον 
υποχρεωτικό έλεγχο εκ μέρους του 
ελεγκτικού γραφείου.

Or. en

Τροπολογία 105
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις 
στον έλεγχο και την ελεγκτική αγορά, η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί 
να προσδιορίζει τεχνικές απαιτήσεις 
σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου 
παράδοσης που θα πρέπει να λάβει ο νέος 

(43) Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις 
στον έλεγχο και την ελεγκτική αγορά, η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί 
να προσδιορίζει τεχνικές απαιτήσεις 
σχετικά με τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού 
πιστοποιητικού ποιότητας για τους 
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νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο 
και σχετικά με τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ποιότητας για 
τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά 
γραφεία που διενεργούν τους 
υποχρεωτικούς ελέγχους οντοτήτων 
δημοσίου συμφέροντος.

νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά 
γραφεία που διενεργούν τους 
υποχρεωτικούς ελέγχους οντοτήτων 
δημοσίου συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 106
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο διαθέτει κατάλληλες πολιτικές 
αποδοχών που παρέχουν επαρκή κίνητρα 
επιδόσεων για τη διασφάλιση της 
ποιότητας του ελέγχου. Συγκεκριμένα, η 
αποζημίωση και η αξιολόγηση των 
επιδόσεων των εργαζομένων δεν θα 
πρέπει να εξαρτώνται από το ύψος των 
εσόδων που λαμβάνει ο νόμιμος ελεγκτής 
ή το ελεγκτικό γραφείο από την 
ελεγχόμενη οντότητα·

ι) ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο διαθέτει κατάλληλες πολιτικές 
αποδοχών που παρέχουν επαρκή κίνητρα 
επιδόσεων για τη διασφάλιση της 
ποιότητας του ελέγχου. Συγκεκριμένα, η 
αποζημίωση και η αξιολόγηση ενός κύριου 
ελεγκτικού εταίρου ή οποιουδήποτε άλλου 
φυσικού προσώπου που συμμετέχει άμεσα 
στον έλεγχο δεν θα πρέπει να επηρεάζεται 
ή να καθορίζεται από το κέρδος που 
προκύπτει από την παροχή 
συμπληρωματικών υπηρεσιών στην 
ελεγχόμενη οντότητα. Αυτό δεν αποκλείει 
την κανονική κατανομή των κερδών 
μεταξύ των εταίρων του γραφείου.

Or. es

Τροπολογία 107
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών ρυθμίζεται επαρκώς μέσω των υφιστάμενων διεθνών 
προτύπων δεοντολογίας, και τυχόν τροποποιήσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό το 
πλαίσιο.

Τροπολογία 108
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαγόρευση παροχής μη ελεγκτικών
υπηρεσιών

Παροχή υπηρεσιών που δεν σχετίζονται 
με παροχή εγγυήσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με παροχή εγγυήσεων μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: -
να απαγορεύονται γενικώς, - να απαγορεύονται ή να επιτρέπονται βάσει ανάλυσης ανά 
περίπτωση, - να επιτρέπονται γενικώς. Εάν ορισμένες μη ελεγκτικές υπηρεσίες θεωρείται ότι 
υπονομεύουν την ανεξαρτησία, θα πρέπει να απαριθμούνται συγκεκριμένα και να 
απαγορεύονται. Ως εκ τούτου, στο άρθρο 10 προτείνεται η διαγραφή του τμήματος του τίτλου 
«απαγόρευση παροχής» και αντ’ αυτού προτείνεται να συμπεριληφθούν κανόνες σχετικά με την 
«παροχή υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την παροχή εγγυήσεων» [μη ελεγκτικών 
υπηρεσιών].

Τροπολογία 109
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο που διενεργεί υποχρεωτικό έλεγχο 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος μπορεί 
να παρέχει στην ελεγχόμενη οντότητα, στη 
μητρική επιχείρησή της ή στις ελεγχόμενες 
επιχειρήσεις της υπηρεσίες υποχρεωτικού 
ελέγχου και υπηρεσίες συναφούς 
δημοσιονομικού ελέγχου.

1. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο που διενεργεί υποχρεωτικό έλεγχο 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος δεν
παρέχει στην ελεγχόμενη οντότητα, στη 
μητρική επιχείρησή της ή στις ελεγχόμενες 
επιχειρήσεις της, για τις οποίες η 
ελεγχόμενη οντότητα είναι ουσιώδης, 
απαγορευμένες υπηρεσίες όπως ορίζονται 
στην παράγραφο 3.

1α. Οι υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με 
παροχή εγγυήσεων και οι οποίες δεν 
συγκαταλέγονται στις απαγορευμένες 
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται υπό 
τον όρο προηγούμενης έγκρισης από την 
ελεγκτική επιτροπή [ή το διοικητικό 
συμβούλιο εάν δεν υφίσταται ελεγκτική 
επιτροπή]. Σε όλες τις περιπτώσεις, η 
παροχή υπηρεσιών που δεν σχετίζονται 
με παροχή εγγυήσεων δεν θα απειλεί την 
ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή από 
την οντότητα δημοσίου συμφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ολοκληρωμένος κατάλογος των υφιστάμενων απαγορεύσεων παρατίθεται στη σύσταση της ΕΕ 
για την ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή (2002/590/ΕΚ). Ο εν λόγω κατάλογος 
απαγορευμένων υπηρεσιών ενισχύεται σε πολλές περιπτώσεις από τον κώδικα δεοντολογίας του 
Διεθνούς Συμβουλίου Δεοντολογίας Λογιστών (IESBA). Στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
προτείνεται να διευκρινιστεί ότι ένας νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο δεν παρέχει 
απαγορευμένες υπηρεσίες όπως αναφέρεται σε ακόλουθο υποτμήμα. Αντιθέτως, μπορούν να 
παρέχονται υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την παροχή εγγυήσεων και που δεν 
χαρακτηρίζονται ως απαγορευμένες υπηρεσίες, υπό τον όρο προηγούμενης έγκρισης από την 
ελεγκτική επιτροπή.

Τροπολογία 110
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που ο νόμιμος ελεγκτής 
ανήκει σε δίκτυο, ένα μέλος του δικτύου 
μπορεί να παρέχει στην ελεγχόμενη 
οντότητα, στη μητρική επιχείρησή της ή 
στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της εντός 
της Ένωσης υπηρεσίες υποχρεωτικού 
ελέγχου ή υπηρεσίες συναφούς 
δημοσιονομικού ελέγχου.

Στην περίπτωση που η μητρική εταιρεία 
δεν ελέγχεται από τον νόμιμο ελεγκτή, ή 
από ελεγκτικό γραφείο που διενεργεί 
υποχρεωτικό έλεγχο ή από ελεγκτικό 
γραφείο συνδεδεμένο μέσω δικτύου, δεν 
ισχύουν οι ανωτέρω περιορισμοί ως προς 
την παροχή απαγορευμένων υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η ευθυγράμμιση της διατύπωσης που αφορά τη «μητρική επιχείρηση» με τον 
κώδικα δεοντολογίας του Διεθνούς Συμβουλίου Δεοντολογίας Λογιστών (IESBA) εξαιρώντας 
τις περιπτώσεις όπου η μητρική επιχείρηση δεν ελέγχεται αυτή καθεαυτή από γραφείο ελέγχου ή 
ελεγκτικό γραφείο συνδεδεμένο μέσω δικτύου.

Τροπολογία 111
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ως υπηρεσίες συναφούς 
δημοσιονομικού ελέγχου νοούνται:

διαγράφεται

α) ο έλεγχος ή η εξέταση των ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων·
β) η παροχή εγγυήσεων για τις δηλώσεις 
εταιρικής διακυβέρνησης·
γ) η παροχή εγγυήσεων για ζητήματα 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·
δ) η παροχή εγγυήσεων ή η πιστοποίηση 
της υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο 
ρυθμίσεων προς τις ρυθμιστικές αρχές 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
πέραν του πεδίου του υποχρεωτικού 
ελέγχου, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε 
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να υποστηρίζουν τις ρυθμιστικές αρχές 
στην εκπλήρωση του ρόλου τους, όπως 
εκθέσεις σχετικά με τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις ή συγκεκριμένους δείκτες 
φερεγγυότητας που προσδιορίζουν πόσο 
πιθανό είναι για μια επιχείρηση να 
συνεχίσει να πληροί τις δανειακές της 
υποχρεώσεις·
ε) η παροχή πιστοποίησης για 
συμμόρφωση με τις φορολογικές 
απαιτήσεις, όταν η πιστοποίηση αυτή 
επιβάλλεται από το εθνικό δίκαιο·
στ) οποιοδήποτε άλλο νόμιμο καθήκον 
που συνδέεται με το ελεγκτικό έργο που 
επιβάλλει η νομοθεσία της Ένωσης στο 
νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να διαγραφεί η παράγραφος 2 του άρθρου 10 σχετικά με τις «υπηρεσίες συναφούς 
δημοσιονομικού ελέγχου». Προτείνεται η κατάρτιση καταλόγου απαγορευμένων υπηρεσιών, δεν 
συνιστάται όμως ένας κατάλογος «υπηρεσιών συναφούς δημοσιονομικού ελέγχου» τις οποίες, 
όπως είναι λογικό, μπορούν να παρέχουν μόνο ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο. Η 
εκτέλεση τέτοιου είδους υπηρεσιών από τον ελεγκτή είτε είναι απαραίτητη ή ο ελεγκτής είναι ο 
πλέον κατάλληλος να τις παρέχει στον πελάτη που υπόκειται σε έλεγχο επειδή η υπηρεσία 
συνδέεται στενά με το ελεγκτικό έργο. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, ο παρών κανονισμός 
προτίθεται να επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται ως «υπηρεσίες συναφούς 
δημοσιονομικού ελέγχου».

Τροπολογία 112
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο που διενεργεί υποχρεωτικό 
έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος 
δεν παρέχει άμεσα ή έμμεσα στην 
ελεγχόμενη οντότητα, στη μητρική 
επιχείρησή της ή στις ελεγχόμενες 

διαγράφεται
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επιχειρήσεις της μη ελεγκτικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 113
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που ο νόμιμος ελεγκτής 
ανήκει σε δίκτυο, κανένα μέλος του 
δικτύου δεν παρέχει στην ελεγχόμενη 
οντότητα, στη μητρική επιχείρησή της ή 
στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της εντός 
της Ένωσης τυχόν μη ελεγκτικές 
υπηρεσίες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 114
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως μη ελεγκτικές υπηρεσίες νοούνται:

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ως απαγορευμένες υπηρεσίες νοούνται:

α) υπηρεσίες που οπωσδήποτε 
συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων:

α) οποιεσδήποτε υπηρεσίες κατά τις 
οποίες ένας νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό 
γραφείο αναλαμβάνει την ευθύνη 
διαχείρισης ή τη λήψη σημαντικών 
αποφάσεων για πελάτη που υπόκειται σε 
έλεγχο.

(i) υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων άσχετες 
με τον έλεγχο, φοροτεχνικές συμβουλές, 
γενική διοίκηση και λοιπές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες·
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ii) τήρηση βιβλίων και κατάρτιση 
λογαριασμών και οικονομικών 
καταστάσεων·

β) λογιστική και τήρηση βιβλίων, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
μισθολογίου, και κατάρτιση λογαριασμών 
και οικονομικών καταστάσεων·

iii) σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασίας 
εσωτερικού ελέγχου ή διαχείρισης 
κινδύνου σε σχέση με την κατάρτιση και/ή 
τον έλεγχο των οικονομικών πληροφοριών 
που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις και συμβουλές για την 
επικινδυνότητα·

γ) σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασίας 
εσωτερικού ελέγχου ή διαχείρισης 
κινδύνου σε σχέση με την κατάρτιση και/ή 
τον έλεγχο των οικονομικών πληροφοριών 
που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις και συμβουλές για την 
επικινδυνότητα οι οποίες: 
i) αποτελούν σημαντικό μέρος του 
εσωτερικού ελέγχου της
χρηματοοικονομικής αναφοράς· ή 
ii) παράγουν πληροφορίες που είναι 
σημαντικές για τους λογαριασμούς ή τις 
οικονομικές καταστάσεις του πελάτη 
βάσει των οποίων το γραφείο θα 
διατυπώσει γνώμη και δημιουργούν 
κίνδυνο αυτοελέγχου·

iv) υπηρεσίες αποτίμησης, γνωμοδοτήσεις 
σχετικά με την αξιοπιστία ή παροχή 
εκθέσεων για τις εισφορές σε είδος·

δ) υπηρεσίες αποτίμησης, εάν οι 
αποτιμήσεις έχουν ουσιώδεις επιπτώσεις, 
μεμονωμένα ή στο σύνολό τους, στις 
οικονομικές καταστάσεις βάσει των 
οποίων το γραφείο θα διατυπώσει γνώμη.

v) αναλογιστικές και νομικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης 
διαφορών·

ε) αναλογιστικές και νομικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της διευθέτησης 
διαφωνίας ή της επίλυσης διαφορών όταν 
τα σχετικά ποσά είναι σημαντικά για τις 
οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες 
το γραφείο θα διατυπώσει γνώμη.

vi) σχεδιασμός και υλοποίηση 
τεχνολογικών συστημάτων 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών για 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 13 
στοιχεία β) έως ι) της οδηγίας 
2006/43/ΕΚ·
(vii) συμμετοχή στον εσωτερικό έλεγχο 
του πελάτη που υπόκειται σε έλεγχο και 
παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη 
λειτουργία εσωτερικού ελέγχου·

στ) συμμετοχή στον εσωτερικό έλεγχο του 
πελάτη που υπόκειται σε έλεγχο και 
παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη 
λειτουργία εσωτερικού ελέγχου·

viii) υπηρεσίες μεσίτη ή αντιπροσώπου, 
επενδυτικού συμβούλου ή υπηρεσίες 

ζ) υπηρεσίες μεσίτη ή αντιπροσώπου, 
επενδυτικού συμβούλου ή υπηρεσίες 
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επενδυτικής τραπεζικής. επενδυτικής τραπεζικής, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
εταιρικών οικονομικών υπηρεσιών που 
αφορούν την προώθηση, τη 
διαπραγμάτευση ή την αναδοχή έκδοσης 
μετοχών πελάτη που υπόκειται σε έλεγχο·

β) υπηρεσίες που μπορεί να συνεπάγονται 
σύγκρουση συμφερόντων:
i) υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσληψης ανώτερων διοικητικών 
στελεχών·

η) υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσληψης ανώτερων διοικητικών 
στελεχών ή διευθυντή ή υπαλλήλου της 
οντότητας που θα είναι σε θέση να 
ασκούν σημαντική επιρροή στην 
κατάρτιση των λογαριασμών και των 
οικονομικών καταστάσεων του πελάτη 
βάσει των οποίων το γραφείο θα 
διατυπώσει γνώμη. Οι εν λόγω 
απαγορευμένες υπηρεσίες περιλαμβάνουν 
την αναζήτηση υποψηφίων για τις θέσεις 
αυτές και την πραγματοποίηση ελέγχων 
αναφοράς πιθανών υποψηφίων για τις 
θέσεις αυτές.

ii) παροχή επιστολών υποστήριξης για 
επενδυτές στο πλαίσιο της έκδοσης 
χρεογράφων μιας επιχείρησης·
iii) σχεδιασμός και υλοποίηση 
τεχνολογικών συστημάτων 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών για 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 13 
στοιχείο α) της οδηγίας 2006/43/ΕΚ·
iv) υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας στον 
πωλητή ή τον αγοραστή σε περιπτώσεις 
ενδεχόμενων συγχωνεύσεων ή εξαγορών, 
και παροχή εγγυήσεων για την ελεγχόμενη 
οντότητα σε άλλα μέρη μιας 
χρηματοοικονομικής ή εταιρικής 
συναλλαγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των «μη ελεγκτικών υπηρεσιών» στο άρθρο 10 παράγραφος 3 αντικαθίσταται με 
τον κατάλογο των «απαγορευμένων υπηρεσιών». Ορισμένες μη ελεγκτικές υπηρεσίες 
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θεωρούνται ότι αποτελούν τόσο σημαντική απειλή για την ανεξαρτησία του ελεγκτή, που η 
μοναδική λύση είναι να απαγορευθεί η παροχή τους στους πελάτες που υπόκεινται σε έλεγχο. 
Δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί η καθολική απαγόρευση της παροχής μη ελεγκτικών 
υπηρεσιών, παρά μόνο των υπηρεσιών που απαγορεύονται ρητώς. Για άλλες μη ελεγκτικές 
υπηρεσίες είναι δυνατόν, σε πολλές περιπτώσεις, να περιοριστούν οι απειλές αυτές σε αποδεκτό 
επίπεδο με τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας του ελεγκτή. 

Τροπολογία 115
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο α – σημείο viii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(viii α) υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού 
που συνίστανται σε πρόσληψη ανώτερων 
διοικητικών στελεχών·

Or. es

Τροπολογία 116
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν ένα μέλος του δικτύου στο οποίο 
ανήκει ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο που διενεργεί τον υποχρεωτικό 
έλεγχο μιας οντότητας δημοσίου 
συμφέροντος παρέχει μη ελεγκτικές 
υπηρεσίες σε μια επιχείρηση συσταθείσα 
σε τρίτη χώρα που βρίσκεται υπό τον 
έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας 
δημοσίου συμφέροντος, ο οικείος νόμιμος 
ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο οφείλει 
να αξιολογήσει εάν η ανεξαρτησία του 
μπορεί να διακινδυνεύσει από την εν λόγω 
παροχή υπηρεσιών από το μέλος του 
δικτύου.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 117
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν όντως επηρεάζεται η ανεξαρτησία 
του, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο οφείλει να εφαρμόσει 
ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να 
περιορίσει τους κινδύνους που 
προκαλούνται από την εν λόγω παροχή 
υπηρεσιών σε τρίτη χώρα. Ο νόμιμος 
ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο μπορεί 
να συνεχίσει να διενεργεί τον 
υποχρεωτικό έλεγχο της οντότητας 
δημοσίου συμφέροντος μόνο εάν μπορεί 
να αιτιολογήσει, σύμφωνα με το άρθρο 
11, ότι η εν λόγω παροχή υπηρεσιών δεν 
επηρεάζει την επαγγελματική κρίση του 
και την έκθεση ελέγχου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 10 παράγραφος 4 του σχεδίου κανονισμού πρέπει να ενσωματωθεί στο άρθρο 10 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 118
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της ελεγχόμενης οντότητας 
και η παροχή των υπηρεσιών που 

διαγράφεται
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αναφέρονται στα σημεία (ii) και (iii) της 
παραγράφου 3α) θεωρείται ότι 
οπωσδήποτε επηρεάζουν την εν λόγω 
ανεξαρτησία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 10 παράγραφος 4 του σχεδίου κανονισμού πρέπει να ενσωματωθεί στο άρθρο 10 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 119
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή των υπηρεσιών που 
αναφέρονται στα σημεία (i) και (iv) έως 
(viii) της παραγράφου 3α) τεκμαίρεται ότι 
επηρεάζουν την εν λόγω ανεξαρτησία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 10 παράγραφος 4 του σχεδίου κανονισμού πρέπει να ενσωματωθεί στο άρθρο 10 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 120
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο μπορεί να διαβουλευθεί με την 
αρμόδια αρχή για να λάβει τη γνώμη της 

διαγράφεται
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επί του θέματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 10 παράγραφος 4 του σχεδίου κανονισμού πρέπει να ενσωματωθεί στο άρθρο 10 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 121
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στην περίπτωση που ένα ελεγκτικό 
γραφείο αποκομίζει πάνω από το ένα 
τρίτο των ετήσιων εσόδων ελέγχου του 
από μεγάλες οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος και ανήκει σε δίκτυο του 
οποίου τα μέλη έχουν, συνδυαστικά, 
ετήσια έσοδα ελέγχου που υπερβαίνουν τα 
1.500 εκατομμύρια ευρώ εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμορφώνεται με 
τις κάτωθι προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) δεν παρέχει άμεσα ή έμμεσα σε 
οποιαδήποτε οντότητα δημοσίου 
συμφέροντος μη ελεγκτικές υπηρεσίες·
β) δεν ανήκει σε δίκτυο που παρέχει μη 
ελεγκτικές υπηρεσίες εντός της Ένωσης·
γ) οποιαδήποτε οντότητα που παρέχει τις 
υπηρεσίες της παραγράφου 3 δεν κατέχει 
άμεσα ή έμμεσα ποσοστό άνω του 5% του 
κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου 
του ελεγκτικού γραφείου·
δ) οι οντότητες που παρέχουν τις 
υπηρεσίες της παραγράφου 3 δεν 
κατέχουν μαζί, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό 
άνω του 10% του κεφαλαίου ή των 
δικαιωμάτων ψήφου του ελεγκτικού 
γραφείου·
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ε) το εν λόγω ελεγκτικό γραφείο οφείλει 
να μην κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 
άνω του 5% του κεφαλαίου ή των 
δικαιωμάτων ψήφου οποιασδήποτε 
οντότητας που παρέχει τις υπηρεσίες της 
παραγράφου 3.

Or. en

Τροπολογία 122
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στην περίπτωση που ένα ελεγκτικό 
γραφείο αποκομίζει πάνω από το ένα τρίτο 
των ετήσιων εσόδων ελέγχου του από 
μεγάλες οντότητες δημοσίου συμφέροντος 
και ανήκει σε δίκτυο του οποίου τα μέλη 
έχουν, συνδυαστικά, ετήσια έσοδα ελέγχου 
που υπερβαίνουν τα 1.500 εκατομμύρια 
ευρώ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμμορφώνεται με τις κάτωθι 
προϋποθέσεις:

5. Στην περίπτωση που ένα ελεγκτικό 
γραφείο αποκομίζει πάνω από το ένα τρίτο 
των ετήσιων εσόδων ελέγχου του από 
μεγάλες οντότητες δημοσίου συμφέροντος 
και ανήκει σε δίκτυο του οποίου τα μέλη 
έχουν, συνδυαστικά, ετήσια έσοδα ελέγχου 
που υπερβαίνουν τα 1.500 εκατομμύρια 
ευρώ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
τα έσοδα από τους ελέγχους για τους 
οποίους έχουν οριστεί περισσότερα από 
ένα γραφεία δεν πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό 
αυτών των κατώτατων ορίων,
συμμορφώνεται με τις κάτωθι 
προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια των γραφείων που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες υποχρεωτικού ελέγχου είναι, 
κατά τα φαινόμενα, δυσανάλογη. Κατά συνέπεια, και με στόχο την παροχή κινήτρων για 
κοινούς ελέγχους, προτείνεται τα πολύ μεγάλα ελεγκτικά γραφεία να έχουν την επιλογή να 
συμπράττουν με άλλα ελεγκτικά γραφεία εάν επιθυμούν την περαιτέρω επέκταση των 
ελεγκτικών δραστηριοτήτων τους. Αυτό παρέχει επίσης την ευκαιρία στα ελεγκτικά γραφεία 
μικρότερου μεγέθους να προσλαμβάνονται από μεγαλύτερες ελεγχόμενες οντότητες μαζί με ένα 
μεγάλο γραφείο που ανήκει στο δίκτυο. Αυτό θα διασφαλίσει τουλάχιστον τη διενέργεια 
ορισμένων κοινών ελέγχων στην αγορά χωρίς οι κοινοί έλεγχοι να καθίστανται εν γένει 
υποχρεωτικοί.



PE498.010v01-00 24/60 AM\916386EL.doc

EL

Τροπολογία 123
Jaroslav Paška

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 68 για την 
προσαρμογή του καταλόγου των 
υπηρεσιών συναφούς δημοσιονομικού 
ελέγχου της παραγράφου 2 και του 
καταλόγου των μη ελεγκτικών υπηρεσιών 
της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. 
Κατά την άσκηση των εν λόγω εξουσιών, 
η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις 
στον έλεγχο και το ελεγκτικό επάγγελμα.

6. Τα κράτη μέλη μπορούν κατ’ εξαίρεση 
να κάνουν προσθήκες στον κατάλογο των 
υπηρεσιών που απαγορεύονται δυνάμει 
της παραγράφου 3, για τους νόμιμους 
ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία των 
οποίων το οικείο κράτος μέλος είναι το 
κράτος μέλος καταγωγής, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προσθήκες 
προκύπτουν από υπάρχουσες απαιτήσεις 
σύμφωνα με εθνική νομοθετική ή 
κανονιστική διάταξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό δεν αποτελεί επουσιώδες στοιχείο και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εγκρίνεται με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις· τυχόν τροποποιήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω νομοθεσίας 
που εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η τροπολογία προβλέπει ότι 
τα κράτη μέλη δύνανται να κάνουν προσθήκες στον κατάλογο των απαγορευμένων υπηρεσιών, 
στον βαθμό που αυτές αντικατοπτρίζουν υπάρχουσες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις. Η 
αλλαγή αυτή αναγνωρίζει ότι, ενώ ο γενικός στόχος είναι η εναρμόνιση, ορισμένα κράτη μέλη 
ενδέχεται να θεωρήσουν ότι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν παράλληλα οι 
υπάρχουσες συγκεκριμένες εθνικές τους διατάξεις, στην περίπτωση που προβλέπουν 
αυστηρότερα πρότυπα.

Τροπολογία 124
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

6. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
συμπεριλαμβάνουν πρόσθετες 
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σύμφωνα με το άρθρο 68 για την 
προσαρμογή του καταλόγου των 
υπηρεσιών συναφούς δημοσιονομικού 
ελέγχου της παραγράφου 2 και του 
καταλόγου των μη ελεγκτικών υπηρεσιών 
της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.
Κατά την άσκηση των εν λόγω εξουσιών, 
η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις 
στον έλεγχο και το ελεγκτικό επάγγελμα.

απαγορευμένες υπηρεσίες στον κατάλογο
των απαγορευμένων υπηρεσιών της 
παραγράφου 3, βάσει εθνικών 
απαιτήσεων ή νόμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η διαγραφή της παραγράφου 6 του άρθρου 10 στο σχέδιο κανονισμού σχετικά με 
την εξουσιοδότηση. Οιαδήποτε νομοθεσία πρέπει να εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, όχι από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ωστόσο, εάν ένα κράτος μέλος επιθυμεί 
να ενισχύσει τους εθνικούς του κανόνες, θα πρέπει να έχει αυτή τη δυνατότητα.

Τροπολογία 125
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που η ελεγχόμενη 
οντότητα εξαιρείται της υποχρέωσης 
διατήρησης ελεγκτικής επιτροπής, η 
ελεγχόμενη οντότητα αποφασίζει το σώμα 
ή το όργανο της οντότητας που θα εκτελεί 
τα καθήκοντα που ανατίθενται στην 
ελεγκτική επιτροπή στην παρούσα 
παράγραφο.

Στις περιπτώσεις που η ελεγχόμενη 
οντότητα εξαιρείται της υποχρέωσης 
διατήρησης ελεγκτικής επιτροπής, η 
ελεγχόμενη οντότητα αποφασίζει το σώμα 
ή το όργανο της οντότητας που θα εκτελεί 
τα καθήκοντα που ανατίθενται στην 
ελεγκτική επιτροπή στην παρούσα 
παράγραφο, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων και να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία και η επαγγελματική 
δεοντολογία.

Or. en

Τροπολογία 126
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο καταρτίζει φάκελο ελέγχου για 
κάθε υποχρεωτικό έλεγχο που διενεργεί. Ο 
φάκελος ελέγχου περιέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα δεδομένα και έγγραφα, είτε σε 
έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή:

(5) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο καταρτίζει φάκελο ελέγχου για 
κάθε υποχρεωτικό έλεγχο που διενεργεί.
Ο φάκελος ελέγχου περιέχει τουλάχιστον 
τα ακόλουθα δεδομένα και έγγραφα, σε 
έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή:

Or. ro

Τροπολογία 127
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο(Οι) νόμιμος(-οι) ελεγκτής(-ές) ή το(τα) 
ελεγκτικό(-ά) γραφείο(-α) 
συμμορφώνεται(-ονται) με τα διεθνή 
πρότυπα ελέγχου που αναφέρονται στο 
άρθρο 26 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ κατά τη 
διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος εφόσον 
τα πρότυπα αυτά είναι σύμμορφα προς 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Ο(Οι) νόμιμος(-οι) ελεγκτής(-ές) ή το(τα) 
ελεγκτικό(-ά) γραφείο(-α) 
συμμορφώνεται(-ονται) με τα διεθνή 
πρότυπα ελέγχου που αναφέρονται στο 
άρθρο 26 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ κατά τη 
διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 128
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο των εκθέσεων ελέγχου πρέπει να ρυθμίζεται μέσω των υφιστάμενων διεθνών 
ελεγκτικών προτύπων και οι πιθανές τροποποιήσεις πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό το 
πλαίσιο.

Τροπολογία 129
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η έκθεση ελέγχου δεν καταρτίζεται σε 
περισσότερες από τέσσερις σελίδες ή δεν 
περιέχει περισσότερους από 10.000 
χαρακτήρες (εξαιρουμένων των κενών). 
Δεν περιέχει παραπομπές στη 
συμπληρωματική έκθεση προς την 
ελεγκτική επιτροπή του άρθρου 23.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 130
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμπληρωματική έκθεση 
γνωστοποιείται στη γενική συνέλευση της 
ελεγχόμενης οντότητας εάν το 
αποφασίσει το διαχειριστικό ή διοικητικό 
όργανο της ελεγχόμενης οντότητας.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 131
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εποπτεία του υποχρεωτικού ελέγχου από 
την ελεγκτική επιτροπή

Εξέταση του υποχρεωτικού ελέγχου από 
την ελεγκτική επιτροπή

Or. fr

Τροπολογία 132
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ελεγκτική επιτροπή της οντότητας 
δημοσίου συμφέροντος παρακολουθεί το 
έργο του(των) νόμιμου(-ων) ελεγκτή(-ών) 
ή του(των) ελεγκτικού(-ών) γραφείου(-ων) 
που διενεργεί(-ούν) τον υποχρεωτικό 
έλεγχο.

Η ελεγκτική επιτροπή της οντότητας 
δημοσίου συμφέροντος εξετάζει το έργο 
του(των) νόμιμου(-ων) ελεγκτή(-ών) ή 
του(των) ελεγκτικού(-ών) γραφείου(-ων) 
που διενεργεί(-ούν) τον υποχρεωτικό 
έλεγχο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκύπτει ότι η άσκηση εποπτείας από την ελεγκτική επιτροπή επί του νόμιμου ελεγκτή ή του 
ελεγκτή αντιβαίνει στην ανεξαρτησία που απολαμβάνει ο παραπάνω. Προτείνεται το έργο του 
νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτή να εξετάζεται και όχι να εποπτεύεται.

Τροπολογία 133
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής 
συμμετέχουν σε προγράμματα βελτίωσης 
δεξιοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται 
κατάλληλο επίπεδο τεχνικών γνώσεων για 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Or. ro

Τροπολογία 134
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν δεν αφορά την ανανέωση 
ελεγκτικής αποστολής σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου 
του άρθρου 33, η σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
καταρτίζεται ακολουθώντας διαδικασία 
επιλογής που οργανώνει η ελεγχόμενη 
οντότητα σύμφωνα με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

3. Στην περίπτωση που μια οντότητα 
δημοσίου συμφέροντος θέτει τον έλεγχο 
σε υποβολή προσφορών, η σύσταση της 
ελεγκτικής επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
καταρτίζεται ακολουθώντας διαδικασία 
επιλογής που οργανώνει η ελεγχόμενη 
οντότητα λαμβάνοντας υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με τον ενισχυμένο ρόλο των ελεγκτικών επιτροπών βάσει της 
παρούσας νομοθεσίας, η ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να είναι αρμόδια να καθορίζει εάν μια 
διαδικασία υποβολής προσφορών είναι ενδεδειγμένη για τον διορισμό νέου ελεγκτικού 
γραφείου. Η εν λόγω προσέγγιση είναι επίσης συνεπής με την ευρωπαϊκή πολιτική για την 
εταιρική διακυβέρνηση που βασίζεται κυρίως σε αρχές και κατευθύνσεις.

Τροπολογία 135
António Fernando Correia de Campos
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν δεν αφορά την ανανέωση 
ελεγκτικής αποστολής σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου 
του άρθρου 33, η σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
καταρτίζεται ακολουθώντας διαδικασία 
επιλογής που οργανώνει η ελεγχόμενη 
οντότητα σύμφωνα με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

3. Στην περίπτωση που μια οντότητα 
δημοσίου συμφέροντος θέτει τον έλεγχο 
σε υποβολή προσφορών, η σύσταση της 
ελεγκτικής επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
καταρτίζεται ακολουθώντας διαδικασία 
επιλογής που οργανώνει η ελεγχόμενη 
οντότητα σύμφωνα με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 136
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν δεν αφορά την ανανέωση 
ελεγκτικής αποστολής σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου 
του άρθρου 33, η σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
καταρτίζεται ακολουθώντας διαδικασία 
επιλογής που οργανώνει η ελεγχόμενη 
οντότητα σύμφωνα με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

3. Όποτε αποφασίσει η ελεγχόμενη 
οντότητα, το αργότερο όμως μετά από 7 
έτη ανανεώσεων των ελεγκτικών 
αποστολών, η σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
καταρτίζεται ακολουθώντας διαδικασία 
υποβολής προσφορών που οργανώνει η 
ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η μέγιστη διάρκεια μιας ελεγκτικής αποστολής είναι 14 έτη, πρέπει να διενεργείται 
διαδικασία υποβολής προσφορών τουλάχιστον κάθε 7 έτη προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα 
στους ανταγωνιζόμενους ελεγκτές ή γραφεία ελέγχου να υποβάλλουν πρόταση για ελεγκτική 
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αποστολή.

Τροπολογία 137
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν δεν αφορά την ανανέωση 
ελεγκτικής αποστολής σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου 
του άρθρου 33, η σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
καταρτίζεται ακολουθώντας διαδικασία 
επιλογής που οργανώνει η ελεγχόμενη 
οντότητα σύμφωνα με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

3. Εάν δεν αφορά την ανανέωση 
ελεγκτικής αποστολής σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου 
του άρθρου 33, η σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
καταρτίζεται ακολουθώντας διαδικασία 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων που 
οργανώνει η ελεγχόμενη οντότητα 
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. ro

Τροπολογία 138
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ελεγχόμενη οντότητα έχει την 
ελευθερία να καλέσει οποιουσδήποτε 
νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία να 
υποβάλουν προτάσεις για την παροχή της 
υπηρεσίας υποχρεωτικού ελέγχου υπό την 
προϋπόθεση ότι γίνεται σεβαστό το άρθρο 
33 παράγραφος 2 και ότι τουλάχιστον 
ένας από τους ελεγκτές ή τα γραφεία στα 
οποία απευθύνεται η πρόσκληση δεν είναι 
ελεγκτής ή γραφείο μεταξύ αυτών που 
έχουν εισπράξει άνω του 15% των 
συνολικών αμοιβών ελέγχου τους από 
μεγάλες οντότητες δημοσίου 

α) η ελεγχόμενη οντότητα δημοσιεύει στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε εθνικές εφημερίδες ή 
εκδόσεις πρόσκληση υποβολής 
προσφορών για την ελεγκτική αποστολή. 
Τα έγγραφα πρόσκλησης υποβολής 
προσφοράς θα πρέπει να περιέχουν 
διαφανή κριτήρια επιλογής τα οποία δεν 
πραγματοποιούν διακρίσεις και τα οποία 
θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση 
των προτάσεων. Οι διατάξεις του άρθρου 
33 παράγραφος 2 πρέπει να τηρούνται·
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συμφέροντος στο οικείο κράτος μέλος 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η διαδικασία επιλογής να είναι διαφανής και ανοιχτή σε όλους τους 
υποψήφιους αναδόχους. 

Τροπολογία 139
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ελεγχόμενη οντότητα έχει την 
ελευθερία να καλέσει οποιουσδήποτε 
νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία να 
υποβάλουν προτάσεις για την παροχή της 
υπηρεσίας υποχρεωτικού ελέγχου υπό την 
προϋπόθεση ότι γίνεται σεβαστό το άρθρο 
33 παράγραφος 2 και ότι τουλάχιστον
ένας από τους ελεγκτές ή τα γραφεία στα 
οποία απευθύνεται η πρόσκληση δεν είναι 
ελεγκτής ή γραφείο μεταξύ αυτών που 
έχουν εισπράξει άνω του 15% των 
συνολικών αμοιβών ελέγχου τους από 
μεγάλες οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος στο οικείο κράτος μέλος 
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

α) η ελεγχόμενη οντότητα έχει την 
ελευθερία να καλέσει οποιουσδήποτε 
νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία να 
υποβάλουν προτάσεις για την παροχή της 
υπηρεσίας υποχρεωτικού ελέγχου υπό την 
προϋπόθεση ότι γίνεται σεβαστό το άρθρο 
33 παράγραφος 2. Τουλάχιστον ένα από τα 
ελεγκτικά γραφεία στα οποία απευθύνεται 
η πρόσκληση θα είναι ελεγκτικό γραφείο 
μικρότερου μεγέθους βάσει του κύκλου 
εργασιών, του αριθμού υπαλλήλων και 
του αριθμού υποχρεωτικών ελέγχων σε 
οντότητες δημόσιου συμφέροντος που 
διεξήχθησαν κατά το προηγούμενο
οικονομικό έτος, όπως δημοσιεύεται από 
την αρμόδια αρχή δυνάμει του άρθρου 32 
παράγραφος 3·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ το αρχικό κείμενο θα ήταν δυσανάλογο, επιφέροντας στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και 
ενδεχόμενες ζημίες στην ποιότητα του ελέγχου, αυτό θα παρέχει τη δυνατότητα να διατηρηθεί ο 
στόχος που αφορά την προώθηση του ανταγωνισμού και των επιλογών.
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Τροπολογία 140
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η ελεγχόμενη οντότητα καταρτίζει 
συγγραφή υποχρεώσεων για τον(τους) 
νόμιμο(-ους) ελεγκτή(-ές) ή το(τα) 
ελεγκτικό(-ά) γραφείο(-α) όπου απευθύνει 
την πρόσκληση. Η εν λόγω συγγραφή 
υποχρεώσεων του(τους) επιτρέπει να 
κατανοήσει(-ουν) την επιχείρηση της 
ελεγχόμενης οντότητας και το είδος του 
υποχρεωτικού ελέγχου που πρόκειται να 
διενεργήσει(-ουν). Η συγγραφή 
υποχρεώσεων περιέχει διαφανή κριτήρια 
επιλογής χωρίς διακρίσεις, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν από την ελεγχόμενη 
οντότητα για την αξιολόγηση των 
προτάσεων που υποβάλλουν οι νόμιμοι 
ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία·

γ) η ελεγχόμενη οντότητα καταρτίζει 
συγγραφή υποχρεώσεων για τον(τους) 
νόμιμο(-ους) ελεγκτή(-ές) που καλείται(-
ούνται) να υποβάλει(-ουν) προσφορά 
σύμφωνα με τη διαδικασία δημόσιων 
συμβάσεων. Η εν λόγω συγγραφή 
υποχρεώσεων του(τους) επιτρέπει να 
κατανοήσει(-ουν) την επιχείρηση της 
ελεγχόμενης οντότητας και το είδος του 
υποχρεωτικού ελέγχου που πρόκειται να 
διενεργήσει(-ουν). Η συγγραφή 
υποχρεώσεων περιέχει διαφανή κριτήρια 
επιλογής χωρίς διακρίσεις, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν από την ελεγχόμενη 
οντότητα για την αξιολόγηση των 
προτάσεων που υποβάλλουν οι νόμιμοι 
ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία·

Or. ro

Τροπολογία 141
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος 
που πληρούν τα κριτήρια των στοιχείων 
στ) και κ) του άρθρου 2 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2003/71/ΕΚ δεν 
υποχρεούνται να εφαρμόζουν την 
αναφερόμενη στην παράγραφο 4 
διαδικασία επιλογής.

διαγράφεται

Or. ro
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Τροπολογία 142
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η πρόταση του διοικητικού ή 
εποπτικού συμβουλίου προς τη γενική 
συνέλευση των μετόχων ή τα μέλη της 
ελεγχόμενης οντότητας για το διορισμό 
νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων 
περιλαμβάνει τη σύσταση της ελεγκτικής 
επιτροπής.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 143
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η πρόταση του διοικητικού ή 
εποπτικού συμβουλίου διαφέρει από τη 
σύσταση της ελεγκτικής επιτροπής, στην 
πρόταση αιτιολογούνται οι λόγοι για τους 
οποίους δεν ακολουθήθηκε η σύσταση 
της ελεγκτικής επιτροπής.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 144
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η πρόταση του διοικητικού ή 
εποπτικού συμβουλίου διαφέρει από τη 
σύσταση της ελεγκτικής επιτροπής, στην 
πρόταση αιτιολογούνται οι λόγοι για τους 
οποίους δεν ακολουθήθηκε η σύσταση της 
ελεγκτικής επιτροπής.

Εάν η πρόταση του διοικητικού ή 
εποπτικού συμβουλίου διαφέρει από τη 
σύσταση της ελεγκτικής επιτροπής, στην 
πρόταση αιτιολογούνται οι λόγοι για τους 
οποίους δεν ακολουθήθηκε η σύσταση της 
ελεγκτικής επιτροπής. Αιτιολογούνται 
επίσης οι λόγοι για τους οποίους 
ενδέχεται να προταθεί η ανανέωση μιας 
ελεγκτικής αποστολής, μετά από 
διαδικασία υποβολής προσφορών όπως 
ορίζει η παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την αρχή της «συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης», οι λόγοι πρέπει να αιτιολογούνται 
σε περίπτωση που, παρά τη διαδικασία υποβολής προσφορών, προτείνεται να ανανεωθεί η 
αποστολή του υφιστάμενου ελεγκτή. Αυτό υπογραμμίζει για ακόμα μία φορά ότι πρέπει να 
εξετάζονται διεξοδικά οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Τροπολογία 145
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στην περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος 
ή ασφαλιστικής επιχείρησης, το 
διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο 
υποβάλλει το σχέδιο πρότασής του προς 
την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 35 παράγραφος 2. Η αναφερόμενη 
στο άρθρο 35 παράγραφος 2 αρμόδια αρχή 
έχει δικαίωμα αρνησικυρίας επί της 
επιλογής που προτείνεται στη σύσταση. 
Οποιαδήποτε τέτοια αντίθετη γνώμη 
πρέπει να αιτιολογείται δεόντως.

6. Το διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο 
υποβάλλει το σχέδιο πρότασής του προς 
την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 35 παράγραφος 2. Το σχέδιο 
πρότασης συνοδεύεται από τα 
αποτελέσματα της ολοκληρωμένης 
αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 
32 παράγραφοι 2 και 3. Η αναφερόμενη 
στο άρθρο 35 παράγραφος 2 αρμόδια αρχή 
έχει δικαίωμα αρνησικυρίας επί της 
επιλογής που προτείνεται στη σύσταση. 
Οποιαδήποτε τέτοια αντίθετη γνώμη 
πρέπει να αιτιολογείται δεόντως.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση πρέπει να είναι διαθέσιμη στην αρμόδια αρχή. Η πληροφορία αυτή και το 
συναφές δικαίωμα αρνησικυρίας πρέπει να είναι διαθέσιμα για όλες τις αρμόδιες αρχές, και όχι 
μόνο για τις αρμόδιες αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να αντιμετωπίζονται οι 
ενδεχόμενες αδυναμίες στη διαδικασία διορισμού ελεγκτών για τους υποχρεωτικούς ελέγχους 
όλων των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 146
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί για εναλλαγή των ελεγκτικών γραφείων, είναι επαρκής η ισχύουσα εναλλαγή εταίρων.

Τροπολογία 147
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος 
διορίζει νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό 
γραφείο για μια αρχική αποστολή που έχει 
διάρκεια τουλάχιστον δύο έτη.

1. Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος 
διορίζει νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό 
γραφείο για χρονικό διάστημα τεσσάρων 
συναπτών ετών.

Or. fr
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Τροπολογία 148
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος 
διορίζει νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό 
γραφείο για μια αρχική αποστολή που έχει 
διάρκεια τουλάχιστον δύο έτη.

1. Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος 
διορίζει νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό 
γραφείο για μια αρχική αποστολή που έχει 
διάρκεια τουλάχιστον ένα έτος και όχι 
περισσότερο από έξι έτη.

Or. en

Τροπολογία 149
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος 
διορίζει νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό 
γραφείο για μια αρχική αποστολή που έχει 
διάρκεια τουλάχιστον δύο έτη.

1. Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος 
διορίζει νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό 
γραφείο για μια αρχική αποστολή που έχει 
διάρκεια τουλάχιστον τρία έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανεξαρτησία του ελεγκτή ενισχύεται με μεγαλύτερες περιόδους αποστολής.

Τροπολογία 150
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος (1) Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος
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διορίζει νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό 
γραφείο για μια αρχική αποστολή που έχει 
διάρκεια τουλάχιστον δύο έτη.

διορίζει νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό 
γραφείο για μια αρχική αποστολή που έχει 
διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους.

Or. ro

Τροπολογία 151
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος 
δύναται να ανανεώσει την εν λόγω 
ελεγκτική αποστολή μία μόνο φορά.

Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος 
δύναται να ανανεώνει την εν λόγω 
ελεγκτική αποστολή με μέγιστη διάρκεια 
συνδυασμένων, διαδοχικών αποστολών 
14 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε 
μία από τις εν λόγω ανανεώσεις βασίζεται 
σε προτάσεις της ελεγκτικής επιτροπής 
και έχει εγκριθεί κατά την ετήσια γενική 
συνέλευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθοριστικό στοιχείο δεν είναι ο αριθμός των ανανεώσεων των ελεγκτικών αποστολών, 
αλλά η συνολική διάρκεια της σχέσης αποστολής μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενης οντότητας. 
Αυτό δίνει τη δυνατότητα, μετά από την αρχική περίοδο 3 ετών, π.χ. για διενέργεια ετήσιων 
διαδικασιών διορισμού. Προτείνεται η επέκταση αυτής της μέγιστης διάρκειας από 6 σε 14 έτη, 
δεδομένου ότι οι νέοι ελεγκτές ενδέχεται να χρειάζονται κάποιο διάστημα εξοικείωσης με τη 
νέα ελεγχόμενη οντότητα. Επιπρόσθετα, ενισχύονται τα δικαιώματα των μετόχων.

Τροπολογία 152
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος 
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δύναται να ανανεώσει την εν λόγω
ελεγκτική αποστολή μία μόνο φορά.

δύναται να ανανεώσει την ελεγκτική 
αποστολή, με την προϋπόθεση ότι αυτό 
βασίζεται σε πρόταση της ελεγκτικής 
επιτροπής και έχει εγκριθεί κατά την 
ετήσια γενική συνέλευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα ενισχύσει την αρχή του δικαιώματος των μετόχων και την ελευθερία επιλογής όσον 
αφορά την επιλογή ελεγκτών.

Τροπολογία 153
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος 
δύναται να ανανεώσει την εν λόγω 
ελεγκτική αποστολή μία μόνο φορά.

Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος 
δύναται να ανανεώσει την εν λόγω 
ελεγκτική αποστολή υπό την προϋπόθεση 
ότι η ανανέωση γίνεται κατόπιν πρότασης 
της ελεγκτικής επιτροπής ή παρόμοιου 
οργάνου και ακόλουθης έγκρισης από την 
ετήσια γενική συνέλευση.

Or. en

Τροπολογία 154
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οντότητα δημοσίου συμφέροντος 
δύναται να ανανεώσει την εν λόγω
ελεγκτική αποστολή μία μόνο φορά.

Η ελεγκτική αποστολή είναι ανανεώσιμη.
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Or. fr

Τροπολογία 155
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέγιστη διάρκεια των συνδυασμένων 
δύο ελεγκτικών αποστολών δεν 
υπερβαίνει τα 6 έτη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 156
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέγιστη διάρκεια των συνδυασμένων 
δύο ελεγκτικών αποστολών δεν 
υπερβαίνει τα 6 έτη.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται η υποχρεωτική απαίτηση για εναλλαγή των ελεγκτικών γραφείων υπέρ της 
ενισχυμένης επίβλεψης από την ελεγκτική επιτροπή, σε συνδυασμό με την εναλλαγή εταίρων 
όπως απαιτείται από την οδηγία 2006/43/ΕΚ.

Τροπολογία 157
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέγιστη διάρκεια των συνδυασμένων 
δύο ελεγκτικών αποστολών δεν 
υπερβαίνει τα 6 έτη.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενσωματώνεται στο προηγούμενο εδάφιο.

Τροπολογία 158
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέγιστη διάρκεια των συνδυασμένων 
δύο ελεγκτικών αποστολών δεν 
υπερβαίνει τα 6 έτη.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν 
την εν λόγω διάρκεια με την προοπτική να 
ενισχύσουν την ανεξαρτησία του νόμιμου 
ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου.

Or. fr

Τροπολογία 159
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον σε όλη τη διάρκεια συνεχούς 
εντολής 6 ετών έχουν διοριστεί δύο 
νόμιμοι ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, η 
μέγιστη διάρκεια εντολής εκάστου 
νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου 
δεν υπερβαίνει τα 9 έτη.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 160
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον σε όλη τη διάρκεια συνεχούς 
εντολής 6 ετών έχουν διοριστεί δύο 
νόμιμοι ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, η 
μέγιστη διάρκεια εντολής εκάστου νόμιμου 
ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου δεν 
υπερβαίνει τα 9 έτη.

Εφόσον σε όλη τη διάρκεια συνεχούς 
εντολής 4 ετών έχουν διοριστεί δύο 
νόμιμοι ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, η 
μέγιστη διάρκεια εντολής εκάστου νόμιμου 
ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου δεν 
υπερβαίνει τα 6 έτη.

Or. ro

Τροπολογία 161
Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον σε όλη τη διάρκεια συνεχούς 
εντολής 6 ετών έχουν διοριστεί δύο 
νόμιμοι ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, η 
μέγιστη διάρκεια εντολής εκάστου νόμιμου 
ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου δεν 
υπερβαίνει τα 9 έτη.

Εφόσον σε όλη τη διάρκεια συνεχούς 
εντολής 6 ετών έχουν διοριστεί 
τουλάχιστον δύο νόμιμοι ελεγκτές ή 
ελεγκτικά γραφεία, η μέγιστη διάρκεια 
εντολής εκάστου νόμιμου ελεγκτή ή 
ελεγκτικού γραφείου δεν υπερβαίνει τα 9 
έτη.

Or. fr

Τροπολογία 162
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά τη λήξη της μέγιστης διάρκειας 
εντολής που αναφέρεται στην παράγραφο 
1, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο ή τυχόν μέλη του δικτύου τους 
εντός της Ένωσης δεν αναλαμβάνουν 
ξανά τον υποχρεωτικό έλεγχο της οικείας 
οντότητας δημοσίου συμφέροντος για 
τουλάχιστον τέσσερα έτη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 163
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά τη λήξη της μέγιστης διάρκειας 
εντολής που αναφέρεται στην παράγραφο 
1, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο ή τυχόν μέλη του δικτύου τους 
εντός της Ένωσης δεν αναλαμβάνουν 
ξανά τον υποχρεωτικό έλεγχο της οικείας 
οντότητας δημοσίου συμφέροντος για 
τουλάχιστον τέσσερα έτη.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 164
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά τη λήξη της μέγιστης διάρκειας 
εντολής που αναφέρεται στην παράγραφο 
1, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 

διαγράφεται
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γραφείο ή τυχόν μέλη του δικτύου τους 
εντός της Ένωσης δεν αναλαμβάνουν 
ξανά τον υποχρεωτικό έλεγχο της οικείας 
οντότητας δημοσίου συμφέροντος για 
τουλάχιστον τέσσερα έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τετραετής περίοδος αναμονής είναι πλέον περιττή μετά την κατάργηση της υποχρεωτικής 
απαίτησης για εναλλαγή του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου.

Τροπολογία 165
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις 
των παραγράφων 1 και 2, η οντότητα 
δημοσίου συμφέροντος μπορεί 
κατ’εξαίρεση να ζητήσει από την 
αρμόδια αρχή του άρθρου 35 
παράγραφος 1 να παραχωρήσει 
παράταση ώστε να διορίσει εκ νέου τον 
νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο 
για πρόσθετη εντολή. Σε περίπτωση 
διορισμού δύο νόμιμων ελεγκτών ή 
ελεγκτικών γραφείων, η τρίτη αυτή 
εντολή δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Σε 
περίπτωση διορισμού ενός νόμιμου 
ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, η τρίτη 
αυτή εντολή δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 166
Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2, η οντότητα δημοσίου 
συμφέροντος μπορεί κατ’εξαίρεση να 
ζητήσει από την αρμόδια αρχή του άρθρου 
35 παράγραφος 1 να παραχωρήσει 
παράταση ώστε να διορίσει εκ νέου τον 
νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο για 
πρόσθετη εντολή. Σε περίπτωση διορισμού 
δύο νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών 
γραφείων, η τρίτη αυτή εντολή δεν 
υπερβαίνει τα τρία έτη. Σε περίπτωση 
διορισμού ενός νόμιμου ελεγκτή ή 
ελεγκτικού γραφείου, η τρίτη αυτή εντολή 
δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

3. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2, η οντότητα δημοσίου 
συμφέροντος μπορεί κατ’εξαίρεση να 
ζητήσει από την αρμόδια αρχή του άρθρου 
35 παράγραφος 1 να παραχωρήσει 
παράταση ώστε να διορίσει εκ νέου τον 
νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο για 
πρόσθετη εντολή. Σε περίπτωση διορισμού
τουλάχιστον δύο νόμιμων ελεγκτών ή 
ελεγκτικών γραφείων, η τρίτη αυτή εντολή 
δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Σε περίπτωση 
διορισμού ενός νόμιμου ελεγκτή ή 
ελεγκτικού γραφείου, η τρίτη αυτή εντολή 
δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

Or. fr

Τροπολογία 167
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο(Οι) κύριος(-οι) ελεγκτικός(-οί) 
εταίρος(-οι) που είναι υπεύθυνος(οι) για τη 
διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου 
παύει(-ουν) τη συμμετοχή του(τους) στον 
υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης 
οντότητας μετά από διάστημα επτά ετών 
από την ημερομηνία διορισμού του(τους). 
Δύναται να συμμετάσχει(-ουν) ξανά στον 
υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης 
οντότητας μετά από περίοδο τουλάχιστον 
τριών ετών.

(4) Ο(Οι) κύριος(-οι) ελεγκτικός(-οί) 
εταίρος(-οι) που είναι υπεύθυνος(οι) για τη 
διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου 
παύει(-ουν) τη συμμετοχή του(τους) στον 
υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης 
οντότητας μετά από διάστημα πέντε ετών 
από την ημερομηνία διορισμού του(τους). 
Δύναται να συμμετάσχει(-ουν) ξανά στον 
υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης 
οντότητας μετά από περίοδο τουλάχιστον 
τριών ετών.

Or. ro

Τροπολογία 168
Bendt Bendtsen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο καθορίζει κατάλληλο μηχανισμό 
σταδιακής εναλλαγής αναφορικά με το 
ανώτερο προσωπικό που συμμετέχει στον 
υποχρεωτικό έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
προσώπων που έχουν εγγραφεί στο 
μητρώο των νόμιμων ελεγκτών. Ο 
μηχανισμός σταδιακής εναλλαγής 
εφαρμόζεται σε στάδια και αφορά άτομα 
και όχι ολόκληρη ομάδα. Πρέπει να είναι 
ανάλογος της κλίμακας και των 
διαστάσεων της δραστηριότητας του 
νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού 
γραφείου.

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο καθορίζει κατάλληλο μηχανισμό 
σταδιακής εναλλαγής αναφορικά με το 
ανώτερο προσωπικό που συμμετέχει στον 
υποχρεωτικό έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 
προσώπων που έχουν εγγραφεί στο 
μητρώο των νόμιμων ελεγκτών. Ο 
μηχανισμός σταδιακής εναλλαγής 
εφαρμόζεται σε στάδια και αφορά άτομα 
και όχι ολόκληρη ομάδα ελέγχου. Πρέπει 
να είναι ανάλογος της κλίμακας και των 
διαστάσεων της δραστηριότητας του 
νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού 
γραφείου.

Or. en

Τροπολογία 169
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στην περίπτωση που ο νόμιμος ελεγκτής 
ή το ελεγκτικό γραφείο αντικαθίσταται από 
άλλο νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, 
ο προηγούμενος νόμιμος ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο παραδίδει στον νέο 
νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο 
φάκελο παράδοσης. Ο εν λόγω φάκελος 
περιλαμβάνει σχετικές πληροφορίες που 
αφορούν την ελεγχόμενη οντότητα και 
που μπορεί να είναι ευλόγως απαραίτητες 
για την κατανόηση της επιχείρησης και 
της εσωτερικής οργάνωσης της 
ελεγχόμενης οντότητας και για την 
εξασφάλιση της συνέχειας του 

5. Στην περίπτωση που ο νόμιμος ελεγκτής 
ή το ελεγκτικό γραφείο αντικαθίσταται από 
άλλο νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, 
ο προηγούμενος νόμιμος ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο παραδίδει στον νέο 
νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο τις
πληροφορίες όπως απαιτείται από τον 
νόμο και το άρθρο 23 παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2006/43/ΕΚ.
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υποχρεωτικού ελέγχου και της 
συγκρισιμότητάς του με τους ελέγχους 
που διενεργήθηκαν κατά τα προηγούμενα 
έτη.

Or. en

Τροπολογία 170
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο προηγούμενος νόμιμος ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο επιτρέπει επίσης στον 
νέο νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο
την πρόσβαση στις συμπληρωματικές 
εκθέσεις προς την ελεγκτική επιτροπή που 
αναφέρονται στο άρθρο 23 των 
προηγούμενων ετών και σε οποιεσδήποτε 
πληροφορίες που διαβιβάζονται στις 
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 25 
και 27.

Ο προηγούμενος νόμιμος ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο επιτρέπει επίσης στους 
νέους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά 
γραφεία την πρόσβαση στις 
συμπληρωματικές εκθέσεις προς την 
ελεγκτική επιτροπή που αναφέρονται στο 
άρθρο 23 των προηγούμενων ετών και σε 
οποιεσδήποτε πληροφορίες που
διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 27.

Or. en

Τροπολογία 171
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
προσδιορισμό τεχνικών απαιτήσεων για 
το περιεχόμενο του φακέλου παράδοσης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 6.

διαγράφεται

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδώσει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
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που αναφέρονται στην παράγραφο 6 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο του άρθρου 23 παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς 
ελέγχους είναι πιο περιεκτικό και έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί στην πράξη. Επιπλέον, οι 
ευθύνες των νέων ελεγκτών που αναλαμβάνουν τον έλεγχο όσον αφορά το έργο των 
προκατόχων τους προβλέπονται ήδη στα διεθνή πρότυπα.

Τροπολογία 172
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
προσδιορισμό τεχνικών απαιτήσεων για 
το περιεχόμενο του φακέλου παράδοσης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 6.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 173
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδώσει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 6 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 174
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ελεγκτική επιτροπή, ένας ή 
περισσότεροι μέτοχοι, οι αρμόδιες αρχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1 ή στο άρθρο 35 παράγραφος 
2 μπορούν να εγείρουν αγωγή ενώπιον 
εθνικού δικαστηρίου για την απόλυση 
του(των) νόμιμου(-ων) ελεγκτή(-ών) ή 
του(των) ελεγκτικού(-ών) γραφείου(-ων), 
εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι.

2. Η ελεγκτική επιτροπή, ένας ή 
περισσότεροι μέτοχοι, οι αρμόδιες αρχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1 ή στο άρθρο 35 παράγραφος 
2 μπορούν να εγείρουν αγωγή ενώπιον 
εθνικού δικαστηρίου για την απόλυση 
του(των) νόμιμου(-ων) ελεγκτή(-ών) ή 
του(των) ελεγκτικού(-ών) γραφείου(-ων), 
εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 175
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια αρμόδια 
αρχή υπεύθυνη για την άσκηση των 
καθηκόντων που προβλέπει ο παρών 
κανονισμός, καθώς και για τη διασφάλιση 
της εφαρμογής των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

1. Συστήνεται μια ευρωπαϊκή αρχή για 
την εποπτεία των δραστηριοτήτων του 
υποχρεωτικού ελέγχου και του ελέγχου 
(AEACLA) που είναι υπεύθυνη για την 
άσκηση των καθηκόντων που προβλέπει ο 
παρών κανονισμός, καθώς και για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω 
αρχή είναι ανεξάρτητη και υπάγεται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. fr
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Τροπολογία 176
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή θα είναι μία εκ των εξής: Η εν λόγω αρχή συγκεντρώνει και 
εποπτεύει τις εξής αρμόδιες αρχές:

Or. fr

Τροπολογία 177
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
τα κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν, 
κατά περίπτωση, την ανάθεση της 
ευθύνης για την εξασφάλιση της 
εφαρμογής του συνόλου ή μέρους των 
διατάξεων του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού στις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται:

2. Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται 
είναι:

Or. fr

Τροπολογία 178
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση ορισμού 
περισσότερων της μίας αρμόδιων αρχών 

διαγράφεται
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σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, οι 
αρχές αυτές οργανώνονται κατά τρόπο 
ώστε τα καθήκοντά τους να είναι σαφώς 
κατανεμημένα.

Or. fr

Τροπολογία 179
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές είναι επαρκώς 
στελεχωμένες, όσον αφορά την επάρκεια 
και την τεχνογνωσία τους, και διαθέτουν
κατάλληλους πόρους ώστε να μπορούν να 
εκπληρώνουν τα καθήκοντα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

5. Η ευρωπαϊκή αρχή για την εποπτεία 
των δραστηριοτήτων του υποχρεωτικού 
ελέγχου και του ελέγχου είναι επαρκώς 
στελεχωμένη, όσον αφορά την επάρκεια 
και την τεχνογνωσία της, και διαθέτει 
κατάλληλους πόρους ώστε μπορεί να 
εκπληρώνει τα καθήκοντα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι 
εν λόγω πόροι προέρχονται από νόμιμους 
ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που 
ελέγχουν ΟΔΣ και μπορούν να λάβουν τη 
μορφή υποχρεωτικής συνεισφοράς 
ανάλογης της δραστηριότητας που 
ασκούν στις ΟΔΣ.

Or. fr

Τροπολογία 180
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα έτερα 
κράτη μέλη, την ΕΑΤ, το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Δημοσίας Διοίκησης (ΕΙΔΔ) 
και την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με τις σχετικές 

διαγράφεται
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διατάξεις των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και ενημερώνουν 
την Επιτροπή για το διορισμό αρμόδιων 
αρχών για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.
Η ΕΑΚΑΑ ενοποιεί τις πληροφορίες 
αυτές και τις δημοσιοποιεί.

Or. fr

Τροπολογία 181
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές και οποιαδήποτε αρχή 
στην οποία έχει αναθέσει καθήκοντα η 
αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 
35 παράγραφος 1 είναι ανεξάρτητες από 
τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά 
γραφεία.

Η ευρωπαϊκή αρχή για την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων του υποχρεωτικού 
ελέγχου και του ελέγχου, οι αρμόδιες αρχές 
και οποιαδήποτε αρχή στην οποία έχει 
αναθέσει καθήκοντα η αρμόδια αρχή που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 
είναι ανεξάρτητες από τους νόμιμους 
ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία.

Or. fr

Τροπολογία 182
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποχρέωση προστασίας του 
επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για όλα 
τα πρόσωπα που απασχολούνται ή έχουν 
απασχοληθεί σε αρμόδιες αρχές ή σε 
οποιαδήποτε αρχή στην οποία έχει 
αναθέσει καθήκοντα η αρμόδια αρχή που 

Η υποχρέωση προστασίας του 
επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για όλα 
τα πρόσωπα που απασχολούνται ή έχουν 
απασχοληθεί στην ευρωπαϊκή αρχή για 
την εποπτεία των δραστηριοτήτων του 
υποχρεωτικού ελέγχου και του ελέγχου 
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αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εμπειρογνωμόνων που συνεργάζονται με 
τις εν λόγω αρχές. Οι πληροφορίες που 
καλύπτονται από επαγγελματικό απόρρητο 
δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται σε 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή, εκτός 
από την περίπτωση που αυτό απαιτείται 
βάσει των υποχρεώσεων του παρόντος 
κανονισμού ή των νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διαδικασιών 
κράτους μέλους.

και στις αρμόδιες αρχές ή σε οποιαδήποτε 
αρχή στην οποία έχει αναθέσει καθήκοντα 
η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 
35 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων 
των εμπειρογνωμόνων που συνεργάζονται 
με τις εν λόγω αρχές. Οι πληροφορίες που 
καλύπτονται από επαγγελματικό απόρρητο 
δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται σε 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή, εκτός 
από την περίπτωση που αυτό απαιτείται 
βάσει των υποχρεώσεων του παρόντος 
κανονισμού ή των νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διαδικασιών 
κράτους μέλους.

Or. fr

Τροπολογία 183
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξουσίες αρμόδιων αρχών Εξουσίες της ευρωπαϊκής αρχής για την 
εποπτεία των δραστηριοτήτων του 
υποχρεωτικού ελέγχου και του ελέγχου

Or. fr

Τροπολογία 184
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 40 και 
41, κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους βάσει του παρόντος κανονισμού, οι 
αρμόδιες αρχές ή οποιεσδήποτε άλλες 
δημόσιες αρχές κράτους μέλους δεν 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 40 και 
41, κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους βάσει του παρόντος κανονισμού, η 
ευρωπαϊκή αρχή για την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων του υποχρεωτικού 
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επιτρέπεται να παρεμβαίνουν στο 
περιεχόμενο των εκθέσεων ελέγχου.

ελέγχου και του ελέγχου ή οι αρμόδιες 
αρχές ή οποιεσδήποτε άλλες δημόσιες 
αρχές κράτους μέλους δεν επιτρέπεται να 
παρεμβαίνουν στο περιεχόμενο των 
εκθέσεων ελέγχου.

Or. fr

Τροπολογία 185
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την άσκηση των καθηκόντων τους 
βάσει του παρόντος κανονισμού, οι 
αρμόδιες αρχές διαθέτουν, σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, όλες τις εξουσίες 
εποπτείας και διενέργειας ερευνών που 
είναι απαραίτητες για την άσκηση των 
λειτουργιών τους. Οφείλουν να ασκούν τις 
εξουσίες τους με οποιονδήποτε από τους 
ακόλουθους τρόπους:

2. Για την άσκηση των καθηκόντων της
βάσει του παρόντος κανονισμού, η 
ευρωπαϊκή αρχή για την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων του υποχρεωτικού 
ελέγχου και του ελέγχου διαθέτει όλες τις 
εξουσίες εποπτείας και διενέργειας 
ερευνών που είναι απαραίτητες για την 
άσκηση των λειτουργιών της. Οφείλει να 
ασκεί τις εξουσίες της με οποιονδήποτε 
από τους ακόλουθους τρόπους:

Or. fr

Τροπολογία 186
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την άσκηση των καθηκόντων τους 
βάσει του παρόντος κανονισμού, οι 
αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο, έχουν την εξουσία, στο πλαίσιο 
των εποπτικών τους καθηκόντων:

3. Για την άσκηση των καθηκόντων της 
βάσει του παρόντος κανονισμού, η 
ευρωπαϊκή αρχή για την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων του υποχρεωτικού 
ελέγχου και του ελέγχου έχει την εξουσία, 
στο πλαίσιο των εποπτικών της
καθηκόντων:
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Or. fr

Τροπολογία 187
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν τις εξουσίες που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μόνο σε 
σχέση με τους νόμιμους ελεγκτές και τα 
ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν 
υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος, πρόσωπα που συμμετέχουν 
στις δραστηριότητες νόμιμων ελεγκτών και 
ελεγκτικών γραφείων που διενεργούν 
υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος, ελεγχόμενες οντότητες, τις 
θυγατρικές τους εταιρείες και συνδεδεμένα 
τρίτα μέρη, τρίτα μέρη στα οποία οι 
νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία 
που διενεργούν υποχρεωτικό έλεγχο 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος έχουν 
αναθέσει ορισμένες λειτουργίες ή 
δραστηριότητες και πρόσωπα άλλως 
συνδεδεμένα ή σχετιζόμενα με νόμιμους 
ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που 
διενεργούν υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων 
δημοσίου συμφέροντος.

Η ευρωπαϊκή αρχή για την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων του υποχρεωτικού 
ελέγχου και του ελέγχου επιτρέπεται να 
χρησιμοποιεί τις εξουσίες που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μόνο σε 
σχέση με τους νόμιμους ελεγκτές και τα 
ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν 
υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος, πρόσωπα που συμμετέχουν 
στις δραστηριότητες νόμιμων ελεγκτών και 
ελεγκτικών γραφείων που διενεργούν 
υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος, ελεγχόμενες οντότητες, τις 
θυγατρικές τους εταιρείες και συνδεδεμένα 
τρίτα μέρη, τρίτα μέρη στα οποία οι 
νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία 
που διενεργούν υποχρεωτικό έλεγχο 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος έχουν 
αναθέσει ορισμένες λειτουργίες ή 
δραστηριότητες και πρόσωπα άλλως 
συνδεδεμένα ή σχετιζόμενα με νόμιμους 
ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που 
διενεργούν υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων 
δημοσίου συμφέροντος. Η δραστηριότητά 
της αφορά ως επί το πλείστον τον έλεγχο 
που ασκούν οι νόμιμοι ελεγκτές και τα 
ελεγκτικά γραφεία σε διεθνικό επίπεδο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Απαιτείται η δημιουργία μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής αρχής για την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων ελέγχου σε διεθνικό επίπεδο ώστε να ελέγχονται τα διεθνικά ελεγκτικά γραφεία 
που παρεμβαίνουν στις ΟΔΣ.



PE498.010v01-00 56/60 AM\916386EL.doc

EL

Τροπολογία 188
Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΚΑΑ θα ιδρύσει μια μόνιμη 
εσωτερική επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010 για το σκοπό αυτό. Η εν λόγω 
εσωτερική επιτροπή θα αποτελείται
τουλάχιστον από τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 
του παρόντος κανονισμού. Οι αρμόδιες 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 32 της 
οδηγίας 2006/43/ΕΚ καλούνται να 
λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις της εν 
λόγω εσωτερικής επιτροπής για ζητήματα 
που αφορούν τη χορήγηση άδειας και την 
εγγραφή σε μητρώο νόμιμων ελεγκτών και 
ελεγκτικών γραφείων και τις σχέσεις με 
τρίτες χώρες στο μέτρο που αυτές αφορούν 
τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων 
δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ θα 
ιδρύσει μια μόνιμη εσωτερική επιτροπή 
στην οποία εκχωρεί την εκτέλεση των 
καθηκόντων και τη λήψη των 
αποφάσεων που απαιτούνται για τη 
διεξαγωγή της αποστολής που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου. Η εν λόγω 
εσωτερική επιτροπή θα αποτελείται 
τουλάχιστον από τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 
του παρόντος κανονισμού. Οι αρμόδιες 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 32 της 
οδηγίας 2006/43/ΕΚ καλούνται να 
λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις της εν 
λόγω εσωτερικής επιτροπής για ζητήματα 
που αφορούν τη χορήγηση άδειας και την 
εγγραφή σε μητρώο νόμιμων ελεγκτών και 
ελεγκτικών γραφείων και τις σχέσεις με 
τρίτες χώρες στο μέτρο που αυτές αφορούν 
τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων 
δημοσίου συμφέροντος.

Or. fr

Τροπολογία 189
Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Πριν την Χ Χ 20ΧΧ [έξι έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
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η Επιτροπή, βάσει των εκθέσεων της 
ΕΑΚΑΑ και άλλων συναφών στοιχείων, 
υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης για το 
σύνολο των αποστολών που ανατέθηκαν 
στην ΕΑΚΑΑ στο παρόν άρθρο.

Or. fr

Τροπολογία 190
Jaroslav Paška

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για 
τις διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που 
επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης 
των διατάξεων του παρόντος κανονισμού,
οι οποίες προσδιορίζονται στο 
παράρτημα, στα πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για την εν λόγω παραβίαση και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν την επιβολή τους. Οι εν 
λόγω κυρώσεις και τα μέτρα πρέπει να 
είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και 
αποτρεπτικά.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για 
τις διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που 
επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης 
των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 
και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για 
να εξασφαλίσουν την επιβολή τους. Οι εν 
λόγω κυρώσεις και τα μέτρα πρέπει να 
είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και 
αποτρεπτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα καταλόγου των παραβιάσεων είναι υπερβολικά περιοριστικό, ενώ δεν είναι σαφής 
ο τρόπος με τον οποίο ο εν λόγω κατάλογος μπορεί να συνδυαστεί με ισχύοντες εθνικούς 
κανόνες.

Τροπολογία 191
Jaroslav Paška

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ιδιαίτερα, 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, ώστε 
να λαμβάνονται τα κατάλληλα διοικητικά 
μέτρα ή να επιβάλλονται διοικητικές 
κυρώσεις κατά των νομικών ή φυσικών 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τις 
παραβιάσεις των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω μέτρα 
και κυρώσεις περιλαμβάνουν την εξουσία 
που έχουν οι αρμόδιες αρχές να 
επιβάλλουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
διοικητικά μέτρα και κυρώσεις:
α) έκδοση εντολής με την οποία απαιτούν 
το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την 
παραβίαση να παύσει και να μην 
επαναλάβει ξανά τη συγκεκριμένη 
συμπεριφορά· και
β) επιβολή αρκούντως αποτελεσματικών 
και αποτρεπτικών διοικητικών 
προστίμων που είναι αναλογικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση αυτή είναι λιγότερο περιοριστική και περισσότερο αναλογική προς τις διοικητικές 
κυρώσεις και έχει παρόμοια δομή με τις διατάξεις κυρώσεων σε ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές 
νομοθεσίες και μπορεί να συνδυαστεί καλύτερα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες.

Τροπολογία 192
Jaroslav Paška

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να καθορίζουν τις κατάλληλες κυρώσεις, σύμφωνα με το οικείο 
υπάρχον καθεστώς διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Επιπλέον, ο εν λόγω κατάλογος 
κυρώσεων είναι δυσανάλογος.

Τροπολογία 193
Jaroslav Paška

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. [...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω κυρώσεις είναι, κατά τα φαινόμενα, δυσανάλογες προς τη λειτουργία υποχρεωτικού 
ελέγχου. Η γενική αρχή των αποτελεσματικών κυρώσεων καλύπτεται ήδη από το άρθρο 61.

Τροπολογία 194
Jaroslav Paška

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορεί να εκχωρούν 
στις αρμόδιες αρχές άλλες εξουσίες 
επιβολής κυρώσεων επιπροσθέτως αυτών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και 
δύναται να καθορίζουν υψηλότερα 
επίπεδα διοικητικών χρηματικών 
κυρώσεων από αυτά που προβλέπονται 
στη συγκεκριμένη παράγραφο.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω κυρώσεις είναι, κατά τα φαινόμενα, δυσανάλογες προς τη λειτουργία υποχρεωτικού 
ελέγχου. Η γενική αρχή των αποτελεσματικών κυρώσεων καλύπτεται ήδη από το άρθρο 61.


