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Muudatusettepanek 97
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kui vannutatud audiitorid, 
audiitorühingud või nende võrgustiku 
liikmed osutavad auditeeritavale üksusele 
muid teenuseid kui kohustuslik audit, võib 
see kahjustada nende sõltumatust. 
Seepärast on asjakohane nõuda, et 
vannutatud audiitorid, audiitorühingud ega 
nende võrgustiku liikmed ei tohi osutada 
nende poolt auditeeritavatele üksustele 
kutsetegevusväliseid teenuseid. Kui 
audiitorühing osutab ettevõtjale 
kutsetegevusväliseid teenuseid, ei saa see 
audiitorühing teostada selle ettevõtja 
kohustuslikku auditit, mistõttu 
kohustusliku auditi läbiviimiseks vabade 
audiitorühingute arv väheneb, eriti auditi 
läbiviimiseks suurtes avaliku huvi 
üksustes, kus turg on kontsentreeritud. 
Selleks et tagada minimaalne arv 
audiitorühinguid, mis on suutelised 
osutama auditi teenuseid suurtele avaliku 
huvi üksustele, on seetõttu asjakohane 
paluda, et märkimisväärse suurusega 
audiitorühingud keskenduksid oma 
kutsetegevuses kohustusliku auditi 
läbiviimisele ning neil ei oleks lubatud 
võtta enda kanda muid teenuseid, mis ei 
ole seotud nende kohustusliku auditi 
ülesannetega, näiteks konsultatsiooni- või 
nõustamisteenuseid.

(11) Kui vannutatud audiitorid, 
audiitorühingud või nende võrgustiku 
liikmed osutavad auditeeritavale üksusele 
muid teenuseid kui kohustuslik audit, võib 
see kahjustada nende sõltumatust. 
Seepärast on asjakohane nõuda, et 
vannutatud audiitorid, audiitorühingud ega 
nende võrgustiku liikmed ei tohi osutada 
nende poolt auditeeritavatele üksustele 
kutsetegevusväliseid teenuseid. Kui 
audiitorühing osutab ettevõtjale 
kutsetegevusväliseid teenuseid, ei saa see 
audiitorühing teostada selle ettevõtja 
kohustuslikku auditit, mistõttu 
kohustusliku auditi läbiviimiseks vabade 
audiitorühingute arv väheneb, eriti auditi 
läbiviimiseks suurtes avaliku huvi 
üksustes, kus turg on kontsentreeritud. 
Selleks et tagada minimaalne arv 
audiitorühinguid, mis on suutelised
osutama auditi teenuseid suurtele avaliku 
huvi üksustele, on seetõttu asjakohane 
paluda, et märkimisväärse suurusega 
audiitorühingud kas keskenduksid oma 
kutsetegevuses kohustusliku auditi 
läbiviimisele ning neil ei oleks lubatud 
võtta enda kanda muid teenuseid, mis ei 
ole seotud nende kohustusliku auditi 
ülesannetega, näiteks konsultatsiooni- või 
nõustamisteenuseid, või, kui nad soovivad 
oma äritegevust laiendada, sõlmiksid 
teiste audiitorfirmadega partnerlusi 
ühisaudititeks.

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kohustusliku auditi tulemused tuleks 
esitada sidusrühmadele auditiaruande 
kujul. Selleks et suurendada sidusrühmade 
usaldust auditeeritud üksuse 
raamatupidamisaruannete suhtes, on eriti 
oluline, et auditi aruanne oleks korralikult 
ja usaldusväärselt põhjendatud ning selle 
sisu oleks laiendatud nii, et see hõlmaks ka 
lisateavet, mis käsitleb konkreetset 
teostatud auditit. Auditi aruanne peaks 
eelkõige sisaldama piisavalt teavet auditis 
kasutatud metoodika kohta, eriti selle 
kohta, kui suurt osa bilansist otseselt 
kontrolliti ja kui suures osas tugineti 
süsteemi ja vastavustestimisele, auditi 
läbiviimisel rakendatud olulisuse tasemete 
kohta, raamatupidamise aastaaruandes või 
konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruandes esineda võivate oluliste 
väärkajastamiste ohu peamiste 
valdkondade kohta, selle kohta, kas 
kohustuslik audit oli ette nähtud pettuse 
tuvastamiseks, ning juhul, kui on esitatud 
märkustega arvamus või vastupidine 
arvamus või arvamuse avaldamisest on 
loobutud, siis sellise otsuse põhjuseid.

(19) Kohustusliku auditi tulemused tuleks 
esitada sidusrühmadele auditiaruande 
kujul. Selleks et suurendada sidusrühmade 
usaldust auditeeritud üksuse 
raamatupidamisaruannete suhtes, on eriti 
oluline, et auditi aruanne oleks korralikult 
ja usaldusväärselt põhjendatud ning selle 
sisu oleks laiendatud nii, et see hõlmaks ka 
auditeeritava kohta käivat lisateavet, mis 
käsitleb konkreetset teostatud auditit. 
Auditi aruanne peaks eelkõige sisaldama 
piisavalt teavet auditis kasutatud 
metoodika kohta, eriti selle kohta, kui suurt 
osa bilansist otseselt kontrolliti ja kui 
suures osas tugineti süsteemi ja 
vastavustestimisele, auditi läbiviimisel 
rakendatud olulisuse tasemete kohta, 
raamatupidamise aastaaruandes või 
konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruandes esineda võivate oluliste 
väärkajastamiste ohu peamiste 
valdkondade kohta, selle kohta, kas 
kohustuslik audit oli ette nähtud pettuse 
tuvastamiseks, ning juhul, kui on esitatud 
märkustega arvamus või vastupidine 
arvamus või arvamuse avaldamisest on 
loobutud, siis sellise otsuse põhjuseid.

Or. lv

Muudatusettepanek 99
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kohustusliku auditi väärtus 
auditeeritud üksusele suureneks eriti sel 
juhul, kui tõhustataks teabevahetust ühelt 
poolt vannutatud audiitori või 
audiitorühingu ning teiselt poolt 
auditikomitee vahel. Lisaks regulaarsele 
dialoogile kohustusliku auditi läbiviimise 
käigus on tähtis, et vannutatud audiitor või 
audiitorühing esitab auditikomiteele 
kohustusliku auditi tulemuste kohta 
täiendava ja üksikasjalikuma aruande. 
Need täiendavad üksikasjalikud aruanded 
peaks olema võimalik teha kättesaadavaks 
avaliku huvi üksuste järelevalveasutustele,
kuid mitte üldsusele.

(20) Kohustusliku auditi väärtus 
auditeeritud üksusele suureneks eriti sel 
juhul, kui tõhustataks teabevahetust ühelt 
poolt vannutatud audiitori või 
audiitorühingu ning teiselt poolt 
auditikomitee vahel. See suurendaks 
läbipaistvust ja tugevdaks 
aruandekohustust ning kutse-eetikat. 
Lisaks regulaarsele dialoogile kohustusliku 
auditi läbiviimise käigus on tähtis, et 
vannutatud audiitor või audiitorühing 
esitab auditikomiteele kohustusliku auditi 
tulemuste kohta täiendava ja 
üksikasjalikuma aruande. Need täiendavad 
üksikasjalikud aruanded peaks olema 
võimalik teha kättesaadavaks avaliku huvi 
üksuste järelevalveasutustele, kuid mitte 
üldsusele.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kohustusliku auditi väärtus 
auditeeritud üksusele suureneks eriti sel 
juhul, kui tõhustataks teabevahetust ühelt 
poolt vannutatud audiitori või 
audiitorühingu ning teiselt poolt 
auditikomitee vahel. Lisaks regulaarsele 
dialoogile kohustusliku auditi läbiviimise 
käigus on tähtis, et vannutatud audiitor või 
audiitorühing esitab auditikomiteele 
kohustusliku auditi tulemuste kohta 
täiendava ja üksikasjalikuma aruande. 
Need täiendavad üksikasjalikud aruanded 
peaks olema võimalik teha kättesaadavaks 
avaliku huvi üksuste järelevalveasutustele, 

(20) Kohustusliku auditi väärtus 
auditeeritud üksusele suureneks eriti sel 
juhul, kui tõhustataks teabevahetust ühelt 
poolt vannutatud audiitori või 
audiitorühingu ning teiselt poolt 
auditikomitee vahel. Lisaks regulaarsele 
dialoogile kohustusliku auditi läbiviimise 
käigus on tähtis, et vannutatud audiitor või 
audiitorühing esitab auditikomiteele 
kohustusliku auditi tulemuste kohta 
täiendava ja üksikasjalikuma aruande. 
Need täiendavad üksikasjalikud aruanded 
peaks olema võimalik teha kättesaadavaks 
avaliku huvi üksuste järelevalveasutustele 
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kuid mitte üldsusele. ja võimaluse korral ning niivõrd, kui need 
ei puuduta ettevõtja ärisaladusi, ka 
üldsusele.

Or. lv

Muudatusettepanek 101
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Oluline on tugevdada ka auditikomitee 
rolli uue vannutatud audiitori või 
audiitorühingu valimisel, et auditeeritava 
üksuse aktsionäride, osanike või liikmete 
üldkoosolek teeks teadlikuma otsuse. 
Üldkoosolekule ettepaneku esitamisel 
peaks juhatus seega selgitama, kas ta järgib 
auditikomitee soovitust ning kui ei, siis 
miks. Auditikomitee soovitus peaks 
sisaldama vähemalt kaht võimalikku 
valikut audiitorteenuse osutamiseks ning 
nõuetekohaselt põhjendatud eelistust ühe 
suhtes, et üldkoosolek saaks teha tegeliku 
otsuse. Selleks et esitada oma soovituses 
erapooletu ja nõuetekohane põhjendus, 
peaks auditikomitee kasutama auditeeritava 
üksuse poolt auditikomitee juhtimisel 
korraldatud kohustusliku valikumenetluse
tulemusi. Valikumenetluse käigus peaks 
auditeeritav üksus paluma vannutatud 
audiitoritel või audiitorühingutel, 
sealhulgas väiksematel, esitada oma 
ettepanekud audiitorteenuse osutamiseks. 
Hankedokumendid peaksid sisaldama 
läbipaistvaid ja mittediskrimineerivaid 
valikukriteeriume, millest ettepanekute 
hindamisel lähtutakse. Arvestades aga, et 
selline valikumenetlus võib põhjustada 
väikese turukapitalisatsiooniga 
äriühingutele või väikestele või keskmise 
suurusega avaliku huvi üksustele tulenevalt 
nende suurusest ebaproportsionaalselt suuri 

(24) Oluline on tugevdada ka auditikomitee 
rolli uue vannutatud audiitori või 
audiitorühingu valimisel, et auditeeritava 
üksuse aktsionäride, osanike või liikmete 
üldkoosolek teeks teadlikuma otsuse. 
Üldkoosolekule ettepaneku esitamisel 
peaks juhatus seega selgitama, kas ta järgib 
auditikomitee soovitust ning kui ei, siis 
miks. Samuti peaks ta esitama 
põhjendused, kui ta pärast 
hankemenetlust teeb ettepaneku 
audiitorteenuse osutamist pikendada. 
Auditikomitee soovitus peaks sisaldama 
vähemalt kaht võimalikku valikut 
audiitorteenuse osutamiseks, mõlema 
ettepaneku põhjalikku hinnangut ning 
nõuetekohaselt põhjendatud eelistust ühe 
suhtes, et üldkoosolek saaks teha tegeliku 
otsuse. Selleks et esitada oma soovituses 
erapooletu ja nõuetekohane põhjendus, 
peaks auditikomitee kasutama auditeeritava 
üksuse poolt auditikomitee juhtimisel 
korraldatud kohustusliku hankemenetluse
tulemusi. Hankemenetluse käigus peaks 
auditeeritav üksus avaldama kutse, et 
audiitorid või audiitorühingud esitaksid 
oma ettepanekud audiitorteenuse 
osutamiseks. Hankedokumendid peaksid 
sisaldama läbipaistvaid ja 
mittediskrimineerivaid valikukriteeriume, 
millest ettepanekute hindamisel lähtutakse. 
Arvestades aga, et selline hankemenetlus
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kulusid, on asjakohane sellised üksused 
sellest kohustusest vabastada.

võib põhjustada väikese 
turukapitalisatsiooniga äriühingutele või 
väikestele või keskmise suurusega avaliku 
huvi üksustele tulenevalt nende suurusest 
ebaproportsionaalselt suuri kulusid, on 
asjakohane sellised üksused sellest 
kohustusest vabastada.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Oluline on tugevdada ka auditikomitee 
rolli uue vannutatud audiitori või 
audiitorühingu valimisel, et auditeeritava 
üksuse aktsionäride, osanike või liikmete 
üldkoosolek teeks teadlikuma otsuse. 
Üldkoosolekule ettepaneku esitamisel 
peaks juhatus seega selgitama, kas ta järgib 
auditikomitee soovitust ning kui ei, siis 
miks. Auditikomitee soovitus peaks 
sisaldama vähemalt kaht võimalikku 
valikut audiitorteenuse osutamiseks ning 
nõuetekohaselt põhjendatud eelistust ühe 
suhtes, et üldkoosolek saaks teha tegeliku 
otsuse. Selleks et esitada oma soovituses 
erapooletu ja nõuetekohane põhjendus, 
peaks auditikomitee kasutama auditeeritava 
üksuse poolt auditikomitee juhtimisel 
korraldatud kohustusliku valikumenetluse 
tulemusi. Valikumenetluse käigus peaks 
auditeeritav üksus paluma vannutatud 
audiitoritel või audiitorühingutel, 
sealhulgas väiksematel, esitada oma 
ettepanekud audiitorteenuse osutamiseks. 
Hankedokumendid peaksid sisaldama 
läbipaistvaid ja mittediskrimineerivaid 
valikukriteeriume, millest ettepanekute 
hindamisel lähtutakse. Arvestades aga, et 
selline valikumenetlus võib põhjustada 

(24) Oluline on tugevdada ka auditikomitee 
rolli uue vannutatud audiitori või 
audiitorühingu valimisel, et auditeeritava 
üksuse aktsionäride, osanike või liikmete 
üldkoosolek teeks teadlikuma otsuse. See 
suurendaks valikumenetluse läbipaistvust 
ja tugevdaks aruandekohustust 
aktsiaomanike ees. Üldkoosolekule 
ettepaneku esitamisel peaks juhatus seega 
selgitama, kas ta järgib auditikomitee 
soovitust ning kui ei, siis miks. 
Auditikomitee soovitus peaks sisaldama 
vähemalt kaht võimalikku valikut 
audiitorteenuse osutamiseks ning 
nõuetekohaselt põhjendatud eelistust ühe 
suhtes, et üldkoosolek saaks teha tegeliku 
otsuse. Selleks et esitada oma soovituses 
erapooletu ja nõuetekohane põhjendus, 
peaks auditikomitee kasutama auditeeritava 
üksuse poolt auditikomitee juhtimisel 
korraldatud kohustusliku valikumenetluse 
tulemusi. Valikumenetluse käigus peaks 
auditeeritav üksus paluma vannutatud 
audiitoritel või audiitorühingutel, 
sealhulgas väiksematel, esitada oma 
ettepanekud audiitorteenuse osutamiseks. 
Hankedokumendid peaksid sisaldama 
läbipaistvaid ja mittediskrimineerivaid 
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väikese turukapitalisatsiooniga 
äriühingutele või väikestele või keskmise 
suurusega avaliku huvi üksustele tulenevalt 
nende suurusest ebaproportsionaalselt suuri 
kulusid, on asjakohane sellised üksused 
sellest kohustusest vabastada.

valikukriteeriume, millest ettepanekute 
hindamisel lähtutakse. Arvestades aga, et 
selline valikumenetlus võib põhjustada 
väikese turukapitalisatsiooniga 
äriühingutele või väikestele või keskmise 
suurusega avaliku huvi üksustele tulenevalt 
nende suurusest ebaproportsionaalselt suuri 
kulusid, on asjakohane sellised üksused 
sellest kohustusest vabastada.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et vältida tutvuse ohtu ning 
tugevdada seeläbi audiitorite ja 
audiitorühingute sõltumatust, on tähtis 
kehtestada pikim lubatud periood, mille 
vältel üks ja sama vannutatud audiitor või 
audiitorühing võib teatavas auditeeritavas 
üksuses audiitorteenust osutada. Samuti 
tuleks kehtestada asjakohane järkjärgulise 
rotatsiooni mehhanism kohustuslikus 
auditis osalevate kõige kõrgema tasandi 
töötajate puhul, sealhulgas audiitorühingu 
nimel kohustuslikku auditit teostavate 
võtmetähtsusega auditeerimispartnerite 
puhul. On oluline määrata kindlaks ka 
asjakohane periood, mille vältel vastav 
vannutatud audiitor või audiitorühing ei
tohi sama üksuse kohustuslikku auditit 
läbi viia. Sujuva ülemineku tagamiseks 
peaks endine audiitor andma 
üleminekutoimiku oluliste 
teabematerjalidega üle uuele audiitorile.

(27) Selleks et vältida tutvuse ohtu ning 
tugevdada seeläbi audiitorite ja 
audiitorühingute sõltumatust, on tähtis 
kehtestada asjakohane järkjärgulise 
rotatsiooni mehhanism kohustuslikus 
auditis osalevate kõige kõrgema tasandi 
töötajate puhul, sealhulgas audiitorühingu 
nimel kohustuslikku auditit teostavate 
võtmetähtsusega auditeerimispartnerite 
puhul.

Or. en
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Muudatusettepanek 104
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et vältida tutvuse ohtu ning 
tugevdada seeläbi audiitorite ja 
audiitorühingute sõltumatust, on tähtis 
kehtestada pikim lubatud periood, mille 
vältel üks ja sama vannutatud audiitor või 
audiitorühing võib teatavas auditeeritavas 
üksuses audiitorteenust osutada. Samuti 
tuleks kehtestada asjakohane 
järkjärgulise rotatsiooni mehhanism 
kohustuslikus auditis osalevate kõige 
kõrgema tasandi töötajate puhul, 
sealhulgas audiitorühingu nimel 
kohustuslikku auditit teostavate 
võtmetähtsusega auditeerimispartnerite 
puhul. On oluline määrata kindlaks ka 
asjakohane periood, mille vältel vastav 
vannutatud audiitor või audiitorühing ei 
tohi sama üksuse kohustuslikku auditit 
läbi viia. Sujuva ülemineku tagamiseks 
peaks endine audiitor andma 
üleminekutoimiku oluliste 
teabematerjalidega üle uuele audiitorile.

(27) Selleks et vältida tutvuse ohtu ning 
tugevdada seeläbi audiitorite ja 
audiitorühingute sõltumatust, on tähtis 
kehtestada pikim lubatud periood, mille 
vältel üks ja sama vannutatud audiitor või 
audiitorühing võib teatavas auditeeritavas 
üksuses audiitorteenust osutada. Samuti 
tuleks korrapäraselt ja nõuetekohaselt 
dokumenteerida auditi kvaliteedi 
põhjalikku, läbipaistvat ja sõltumatut 
hindamist. Üldkoosolek peaks võtma 
kõnealuse põhjaliku hindamise aluseks 
audiitori valimisel, mis toimub 
hankemenetluse vormis vähemalt iga 
seitsme aasta järel. Ühtlasi tuleks 
kehtestada asjakohane järkjärgulise 
rotatsiooni mehhanism kohustuslikus 
auditis osalevate kõige kõrgema tasandi
töötajate puhul, sealhulgas 
audiitorühingu nimel kohustuslikku 
auditit teostavate võtmetähtsusega 
auditeerimispartnerite puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Võtmaks arvesse auditeerimise ja 
auditituru arengut, tuleks komisjonile anda 
volitused täpsustada tehnilised nõuded 
uuele vannutatud audiitorile või 
audiitorühingule üleantava toimiku sisu 

(43) Võtmaks arvesse auditeerimise ja 
auditituru arengut, tuleks komisjonile anda 
volitused täpsustada tehnilised nõuded 
avaliku huvi üksuste kohustuslikku auditit 
teostavate vannutatud audiitorite ja 



PE498.010v01-00 10/54 AM\916386ET.doc

ET

kohta ning avaliku huvi üksuste 
kohustuslikku auditit teostavate vannutatud 
audiitorite ja audiitorühingute Euroopa 
kvaliteeditunnistuse juurutamise kohta.

audiitorühingute Euroopa 
kvaliteeditunnistuse juurutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) vannutatud audiitoril või audiitorühingul 
on asjakohane tasustamispoliitika, mis 
pakub piisavalt stiimuleid tulemuste 
saavutamiseks, et tagada auditi kvaliteet.
Eelkõige ei tohi töötajate töötasu ja töö 
hinnang sõltuda tulust, mida vannutatud 
audiitor või audiitorühing auditeeritavalt 
üksuselt teenib;

j) vannutatud audiitoril või audiitorühingul 
on asjakohane tasustamispoliitika, mis 
pakub piisavalt stiimuleid tulemuste 
saavutamiseks, et tagada auditi kvaliteet.
Eelkõige ei tohiks võtmetähtsusega 
auditeerimispartneri või mis tahes muu 
auditiga otseselt seotud füüsilise isiku
töötasu ega töö hinnangut mõjutada ega 
määrata auditeeritavale üksusele osutatud 
täiendavatest teenustest saadud tulu. See 
ei piira tavapärast tulu jagamist 
ettevõttesse kuuluvate partnerite vahel.

Or. es

Muudatusettepanek 107
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kutsetegevusväliste teenuste osutamine on kehtivate rahvusvaheliste eetikastandarditega 
piisavalt reguleeritud ja võimalikud muudatused tuleks teha selles kontekstis.

Muudatusettepanek 108
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keeld osutada kutsetegevusväliseid 
teenuseid

Kutsetegevusväliste teenuste osutamine

Or. en

Selgitus

Kutsetegevusväliseid teenuseid võib liigitada järgmiselt: üldiselt keelatud teenused, 
juhtumipõhiselt kas keelatud või lubatud teenused, üldiselt lubatud teenused. Kui teatavaid 
kutsetegevusväliseid teenuseid peetakse sõltumatust kahjustavateks, tuleks need eraldi 
loetelusse kanda ja keelata. Seetõttu teeme ettepaneku jätta artikli 10 pealkirjast välja sõna 
"keeld" ja käsitleda selles artiklis kutsetegevusväliste teenuste osutamise eeskirju. 

Muudatusettepanek 109
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku huvi üksuse kohustuslikku 
auditit teostav vannutatud audiitor või 
audiitorühing võib osutada auditeeritavale 
üksusele, tema emaettevõtjale ja tema 
kontrollitavatele ettevõtjatele kohustusliku 
auditi teenuseid ja auditiga seonduvaid 
finantsteenused.

1. Avaliku huvi üksuse kohustuslikku 
auditit teostav vannutatud audiitor või 
audiitorühing ei osuta auditeeritavale 
üksusele, tema emaettevõtjale ja tema 
kontrollitavatele ettevõtjatele, kellele 
auditeeritav üksus on oluline, lõikes 3 
osutatud keelatud teenuseid.

1 a. Kutsetegevusväliseid teenuseid, mis ei 
ole liigitatud keelatud teenuste hulka, võib 
osutada auditikomitee [või selle 
puudumisel juhatuse] eelneval 
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nõusolekul. Ühelgi juhul ei või 
kutsetegevusväliste teenuste osutamine 
ohustada avaliku huvi üksuse vannutatud 
audiitori sõltumatust.

Or. en

Selgitus

Kutsetegevusväliste teenuste terviklik loetelu on toodud ELi soovituses audiitorite sõltumatuse 
kohta (2002/590/EÜ). Seda loetelu kinnitab mitmel juhul IESBA eetikakoodeks. Artikli 10 
lõikes 1 soovime selgitada, et vannutatud audiitor või audiitorühing ei tohi osutada keelatud 
teenuseid, mis on toodud järgnevas alajaos. Samas võib kutsetegevusväliseid teenuseid, mis ei 
ole liigitatud keelatud teenuste hulka, osutada auditikomitee [või selle puudumisel juhatuse] 
eelneval nõusolekul. 

Muudatusettepanek 110
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui vannutatud audiitor kuulub 
võrgustikku, võib selle võrgustiku liige 
osutada auditeeritavale üksusele, tema 
emaettevõtjale ja tema kontrollitavatele 
ELis tegutsevatele ettevõtjatele 
kohustusliku auditi teenuseid ja auditiga 
seonduvaid finantsteenuseid.

Kui emaettevõtjat ei auditeeri vannutatud 
audiitor, kohustuslikku auditit teostav 
audiitorühing ega nendega seotud 
võrgustiku ettevõtja, ei tuleks ülaltoodud 
keelatud teenuste osutamise piiranguid 
kohaldada.

Or. en

Selgitus

Sõnastuse see osa, mis käsitleb emaettevõtjat, tuleb kooskõlastada IESBA koodeksiga, jättes 
välja need juhud, kus audiitorühing ega võrgustiku ettevõtja ei auditeeri emaettevõtjat ennast. 

Muudatusettepanek 111
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „Auditiga seonduvate finantsteenuste” 
all mõistetakse käesoleva artikli 
tähenduses järgmist:

välja jäetud

a) raamatupidamise vahearuannete audit 
või ülevaatus;
b) kinnitava avalduse väljastamine 
ühingujuhtimise aruannete kohta;
c) kinnitava avalduse väljastamine 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse küsimuste 
kohta;
d) kinnitava avalduse või tunnistuse 
väljastamine finantseerimisasutusi 
reguleerivatele asutustele 
aruandekohustuse täitmise kohta, mis 
väljub kohustusliku auditi raamest ning 
on mõeldud aitamaks reguleerivatel 
asutustel täita oma ülesandeid, näiteks 
kapitalinõuete või teatavate maksevõime 
suhtarvude kohta, mis määravad, kui 
tõenäoliselt ettevõtja on jätkuvalt 
suuteline täitma oma võlakohustusi;
e) kinnituse esitamine maksunõuete 
järgimise kohta, kui selline kinnitus on 
nõutud siseriikliku õigusega;
f) mis tahes muud audititööga seotud 
seadusjärgsed kohustused, mis on 
vannutatud audiitorile või 
audiitorühingule kehtestatud ELi 
õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Artikli 10 lõige 2, mis käsitleb auditiga seonduvaid finantsteenuseid, tuleks välja jätta. 
Esitatakse keelatud teenuste nimekiri, kuid auditiga seonduvate finantsteenuste kohta, mida 
saab osutada ainult vannutatud audiitor või audiitorühing, ei ole mõistlik nimekirja esitada. 
Niisuguste teenuste osutamine audiitori poolt võib olla nõutav või on audiitoril parimad 
võimalused neid kliendile osutada, sest need teenused on audititööga tihedalt seotud. Seetõttu 
kavatsetakse määrusega lubada auditiga seonduvate finantsteenuste esitamist.
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Muudatusettepanek 112
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avaliku huvi üksuse kohustuslikku 
auditit teostav vannutatud audiitor või 
audiitorühing ei tohi osutada 
auditeeritavale üksusele, tema 
emaettevõtjale ega tema kontrollitavatele 
ettevõtjatele otseselt ega kaudselt 
kutsetegevusväliseid teenuseid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 113
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui vannutatud audiitor kuulub 
võrgustikku, ei või ükski selle võrgustiku 
liige osutada auditeeritavale üksusele, 
tema emaettevõtjale ja tema 
kontrollitavatele ELis tegutsevatele 
ettevõtjatele kutsetegevusväliseid 
teenuseid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 114
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendavad 
kutsetegevusvälised teenused järgmist:

3. Käesoleva artikli kohaldamisel 
tähendavad keelatud teenused järgmist:

a) teenused, millega kaasneb kõigil 
juhtudel huvide konflikt:

a) teenused, mille puhul vannutatud 
audiitor või audiitorühing võtab 
juhtimisvastutuse või teeb auditiklienti 
eest olulisi otsuseid;

i) auditiga mitteseotud eksperditeenused, 
maksunõustamine, üldjuhtimise ja muud 
nõuandeteenused;
ii) raamatupidamine ning 
raamatupidamisdokumentide ja 
finantsaruannete koostamine;

b) arvepidamine ja raamatupidamine, 
kaasa arvatud palgaarvestuse teenused, 
ning raamatupidamisdokumentide ja 
finantsaruannete koostamine;

iii) finantsaruannetesse kaasatud 
finantseerimisteabe koostamise ja/või 
kontrollimisega seotud sisekontrolli ja 
riskijuhtimise menetluse väljatöötamine ja 
rakendamine ning riskide alane 
nõustamine;

c) finantsaruannetesse kaasatud 
finantseerimisteabe koostamise ja/või 
kontrollimisega seotud sisekontrolli ja 
riskijuhtimise menetluse väljatöötamine ja 
rakendamine ning riskide alane 
nõustamine, mis: 
i) moodustab olulise osa sisekontrollist 
finantsaruandluse üle; või 
ii) annab teavet, mis on oluline kliendi 
raamatupidamiskirjete või 
finantsaruannete jaoks, mille kohta 
audiitor arvamust avaldab, ja mis tekitab 
enesehindamise ohu;

iv) hindamisteenused, arvamuse esitamine 
aususe kohta ning mitterahaliste maksete 
aruannete koostamine;

d) hindamisteenused; kui hindamistel
oleks eraldi või ühiselt oluline mõju 
finantsaruannetele, mille kohta audiitor 
arvamust avaldab;

v) kindlustusmatemaatilised ja 
õigusteenused, sealhulgas kohtuasjade 
lahendamine;

e) kindlustusmatemaatilised ja 
õigusteenused, sealhulgas vaidluse või 
kohtuasja lahendamine, kui summad, 
mida asi hõlmab, on olulised 
finantsaruannete seisukohast, mille kohta 
audiitor arvamust avaldab;

vi) finantsteabe tehnoloogiasüsteemide 
väljaarendamine ja rakendamine 
direktiivi 2006/43/EÜ artikli 2 lõike 13 
punktides b–j osutatud avaliku huvi 
üksuste jaoks;
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vii) osalemine auditikliendi siseauditis ja 
siseauditi funktsiooniga seonduvate 
teenuste osutamine;

f) osalemine auditikliendi siseauditis ja 
siseauditi funktsiooniga seonduvate 
teenuste osutamine;

viii) maakleri või vahendaja, 
investeerimisnõustaja või 
investeerimispanganduse teenused;

g) maakleri või vahendaja, 
investeerimisnõustaja või 
investeerimispanganduse teenused, kaasa 
arvatud ettevõtete finantsteenused, nagu 
auditeeritava kliendi aktsiate 
reklaamimine, nendega kauplemine või 
nende märkimine;

b) teenused, millega võib kaasneda huvide 
konflikt:
i) personalijuhtimise teenused, sealhulgas 
kõrgema juhtkonna liikmete värbamine;

h) personalijuhtimise teenused, sealhulgas 
kõrgema juhtkonna liikmete, direktori või 
ametniku värbamine, kellel on 
ametialaselt võimalik oluliselt mõjutada 
kliendi raamatupidamisdokumentide või 
finantsaruannete ettevalmistamist, mille 
kohta audiitor arvamust avaldab. Nende 
keelatud teenuste hulka kuulub niisuguste 
ametikohtade jaoks kandidaatide otsimine 
ning võimalike kandidaatide soovituste 
kontrollimine.

ii) vastavuskirjade esitamine investoritele 
seoses ettevõtja väärtpaberite 
emiteerimisega;
iii) finantsteabe tehnoloogiasüsteemide 
väljaarendamine ja rakendamine 
direktiivi 2006/43/EÜ artikli 2 lõike 13 
punktis a osutatud avaliku huvi üksuste 
jaoks;
iv) hoolsuskohustuse auditi teenused 
müüvale või ostvale osapoolele seoses 
võimalike ühinemiste ja ülevõtmistega 
ning kinnitava avalduse tegemine 
auditeeritud üksuse kohta finants- või 
ettevõtetevahelise tehingu muudele 
osapooltele.

Or. en

Selgitus

Artikli 10 lõikes 3 toodud „kutsetegevusväliste teenuste” nimekiri asendatakse „keelatud 
teenuste” nimekirjaga. Teatavad kutsetegevusvälised teenused on audiitori sõltumatusele nii 
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suureks ohuks, et ainus võimalik lahendus on keelata niisuguste teenuste osutamine 
auditiklientidele. Kutsetegevusväliste teenuste täielik keelamine ei ole soovitav, keelata tuleks 
üksnes selgelt kahjulikud teenused. Muude kutsetegevusväliste teenuste puhul on sageli 
võimalik ohtu vastuvõetava määrani vähendada, rakendades konkreetseid meetmeid audiitori 
sõltumatuse tagamiseks. 

Muudatusettepanek 115
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 3 – punkt a – alapunkt viii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viii a) personalijuhtimise teenused, mis 
hõlmavad kõrgema juhtkonna liikmete 
värbamist;

Or. es

Muudatusettepanek 116
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Juhul kui selle võrgustiku liige, 
millesse avaliku huvi üksuse 
kohustuslikku auditit läbiviiv vannutatud 
audiitor või audiitorühing kuulub, osutab 
auditeeritava avaliku huvi üksuse poolt 
kontrollitavale kolmandas riigis asutatud 
ettevõtjale kutsetegevusväliseid teenused, 
hindab asjaomane vannutatud audiitor 
või audiitorühing, kas selline teenuste 
osutamine võrgustiku liikme poolt võib 
ohtu seada vannutatud audiitori või 
audiitorühingu sõltumatuse.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 117
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui see mõjutab tema sõltumatust, 
rakendab vannutatud audiitor või 
audiitorühing kaitsemeetmeid, et 
leevendada ohtusid, mida selline teenuste 
osutamine kolmandas riigis põhjustab. 
Vannutatud audiitor või audiitorühing 
võib jätkata avaliku huvi üksuse 
kohustusliku auditi läbiviimist ainult 
juhul, kui ta suudab artikli 11 kohaselt 
põhjendada, et selline teenuste osutamine 
ei mõjuta tema professionaalset 
hinnangut ega auditi aruannet.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Määruse ettepaneku artikli 10 lõige 4 tuleks liita lõikega 1.

Muudatusettepanek 118
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemist auditeeritava üksuse otsuste 
vastuvõtmises ning lõike 3 punkti a 
alapunktides ii ja iii osutatud teenuste 
osutamist käsitatakse kõigil juhtudel 
sõltumatust mõjutavate tegevustena.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Määruse ettepaneku artikli 10 lõige 4 tuleks liita lõikega 1.
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Muudatusettepanek 119
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 3 punkti a alapunktides i ja iv–viii 
osutatud teenuste osutamise puhul 
eeldatakse, et see mõjutab sõltumatust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Määruse ettepaneku artikli 10 lõige 4 tuleks liita lõikega 1.

Muudatusettepanek 120
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vannutatud audiitor või audiitorühing 
võib selles küsimuses arvamuse saamiseks 
konsulteerida pädeva asutusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Määruse ettepaneku artikli 10 lõige 4 tuleks liita lõikega 1.

Muudatusettepanek 121
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Juhul kui audiitorühing teenib suurtest 
avaliku huvi üksustest rohkem kui 
kolmandiku oma aastastest auditituludest 
ning kuulub võrgustikku, mille liikmete 
aastased audititulud Euroopa Liidus 
kokku ületavad 1 500 miljonit eurot, peab 
ta täitma järgmisi tingimusi:

välja jäetud

(a) ta ei osuta ühelegi avaliku huvi 
üksusele otseselt ega kaudselt 
kutsetegevusväliseid teenuseid;
(b) ta ei kuulu võrgustikku, mis osutab 
ELis muid kutsetegevusväliseid teenuseid;
(c) ükski üksus, mis osutab lõikes 3 
loetletud teenuseid, ei tohi omada 
audiitorühingus otseselt ega kaudselt 
rohkem kui 5 % kapitalist või 
hääleõigustest;
(d) üksused, mis osutavad lõikes 3 
loetletud teenuseid, ei tohi omada 
audiitorühingus otseselt ega kaudselt koos 
rohkem kui 10 % kapitalist või 
hääleõigustest;
(e) selline audiitorühing ei tohi omada 
üheski üksuses, mis osutab lõikes 3 
loetletud teenuseid, otseselt ega kaudselt 
rohkem kui 5 % kapitalist või 
hääleõigustest.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Juhul kui audiitorühing teenib suurtest 
avaliku huvi üksustest rohkem kui 
kolmandiku oma aastastest auditituludest 

5. Juhul kui audiitorühing teenib suurtest 
avaliku huvi üksustest rohkem kui 
kolmandiku oma aastastest auditituludest 
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ning kuulub võrgustikku, mille liikmete 
aastased audititulud Euroopa Liidus kokku 
ületavad 1 500 miljonit eurot, peab ta 
täitma järgmisi tingimusi:

ning kuulub võrgustikku, mille liikmete 
aastased audititulud Euroopa Liidus kokku 
ületavad 1 500 miljonit eurot, kusjuures 
nende piirmäärade arvutamisel ei võeta 
arvesse tulu, mis on saadud audititest, 
mida teostama on nimetatud rohkem kui 
üks audiitorühing, peab ta täitma järgmisi 
tingimusi:

Or. en

Selgitus

Ainult auditit teostavate ettevõtete kontseptsioon näib ebaproportsionaalne. Seetõttu tuleks 
ühisauditite ergutamiseks anda väga suurtele audiitorühingutele, kes soovivad oma tegevust 
veelgi laiendada, võimalus teiste audiitorühingutega partnerlusi sõlmida. Ühtlasi annab see 
väiksematele audiitorühingutele võimaluse koos suure partnerfirmaga suuremate asutuste 
auditeid teostada. Nii tagataks turul vähemalt mõned ühisauditid, ilma et see muutuks üldiselt 
kohustuslikuks.

Muudatusettepanek 123
Jaroslav Paška

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 68 vastu delegeeritud õigusakte, 
et kohandada käesoleva artikli lõikes 2 
esitatud auditiga seonduvate 
finantsteenuste nimekirja ning lõikes 3 
esitatud kutsetegevusväliste teenuste 
nimekirja. Selliste volituste kasutamisel 
võtab komisjon arvesse auditeerimise ja 
auditi kutseala arengut.

6. Liikmesriigid võivad erandkorras 
täiendada lõikega 3 keelatud teenuste 
nimekirja vannutatud audiitorite või 
audiitorühingute puhul, kellele 
asjaomane liikmesriik on koduliikmesriik, 
tingimusel, et täiendused tulenevad 
riiklike seaduste või määruste kehtivatest 
sätetest;

Or. en

Selgitus

See ei ole vähemoluline element, seega ei saa seda delegeerida; muudatused tuleks teha 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt vastu võetavate õigusaktide abil. Muudatusega 
antakse liikmesriikidele võimalus keelatud teenuste nimekirja täiendada, kui täiendused on 
kooskõlas kehtivate seaduste või määrustega. Muudatusega võetakse arvesse seda, et kuigi 
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üldeesmärk on ühtlustamine, võivad mõned liikmesriigid pidada vajalikuks, et nende teatavad 
riiklikud sätted jääksid täiendavalt jõusse, kui nendega tagatakse rangemad nõuded.

Muudatusettepanek 124
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 68 vastu delegeeritud õigusakte, 
et kohandada käesoleva artikli lõikes 2 
esitatud auditiga seonduvate 
finantsteenuste nimekirja ning lõikes 3 
esitatud kutsetegevusväliste teenuste 
nimekirja. Selliste volituste kasutamisel 
võtab komisjon arvesse auditeerimise ja 
auditi kutseala arengut.

6. Liikmesriikidel on lubatud lisada lõikes 
3 esitatud keelatud teenuste nimekirja
täiendavalt keelatud teenuseid, lähtudes 
riiklikest nõuetest või seadustest.

Or. en

Selgitus

Määruse ettepaneku artikli 10 lõige 6, mis käsitleb delegeerimist, soovitatakse välja jätta. 
Kõik õigusaktid peaksid vastu võtma EP ja nõukogu, seda ei tohiks teha delegeeritud 
õigusaktide abil. Kui aga liikmesriik soovib kohalikke nõudeid rangemaks muuta, siis peaks 
see võimalik olema.

Muudatusettepanek 125
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui auditeeritav üksus on auditikomitee 
moodustamise kohustusest vabastatud, 
otsustab auditeeritav üksus, milline üksuse 
kogu või organ käesoleva lõikega 
auditikomiteele ülesandeks tehtud 
kohustused täidab.

Kui auditeeritav üksus on auditikomitee 
moodustamise kohustusest vabastatud, 
otsustab auditeeritav üksus, milline üksuse 
kogu või organ käesoleva lõikega 
auditikomiteele ülesandeks tehtud 
kohustused täidab, et vältida huvide 
konflikte ning tagada sõltumatus ja kutse-
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eetika.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vannutatud audiitor või audiitorühing 
koostab iga teostatud kohustusliku auditi 
kohta auditi toimiku. Auditi toimik peab 
sisaldama paberil või elektroonilisel kujul 
vähemalt järgmisi andmeid ja dokumente:

(5) Vannutatud audiitor või audiitorühing 
koostab iga teostatud kohustusliku auditi 
kohta auditi toimiku. Auditi toimik peab 
sisaldama paberil ja elektroonilisel kujul 
vähemalt järgmisi andmeid ja dokumente:

Or. ro

Muudatusettepanek 127
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vannutatud audiitor(id) või 
audiitorühing(ud) järgib (järgivad) avaliku 
huvi üksuse kohustusliku auditi 
läbiviimisel direktiivi 2006/43/EÜ artiklis 
26 osutatud rahvusvahelisi 
auditeerimisstandardeid, tingimusel et 
need standardid on kooskõlas käesoleva 
määruse nõuetega.

Vannutatud audiitor(id) või 
audiitorühing(ud) järgib (järgivad) avaliku 
huvi üksuse kohustusliku auditi 
läbiviimisel direktiivi 2006/43/EÜ artiklis 
26 osutatud rahvusvahelisi 
auditeerimisstandardeid.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Eija-Riitta Korhola
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Auditiaruannete sisu tuleks reguleerida kehtivate rahvusvaheliste auditistandardite kohaselt 
ja võimalikud muudatused tuleks teha selles kontekstis.

Muudatusettepanek 129
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Auditi aruanne võib olla kuni neli 
lehekülge või 10 000 tähemärki (ilma 
tühikuteta) pikk. See ei tohi sisaldada 
ristviiteid artiklis 23 osutatud täiendavale
aruandele auditikomiteele.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 130
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendav aruanne avalikustatakse 
auditeeritava üksuse üldkoosolekul, kui 
auditeeritava üksuse juhtkond või 
haldusorgan nii otsustab.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 131
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Auditikomitee poolt teostatav kohustusliku 
auditi järelevalve

Auditikomitee poolt teostatav kohustusliku 
auditi kontroll

Or. fr

Muudatusettepanek 132
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku huvi üksuse auditikomitee jälgib
kohustuslikku auditit teostava(te) 
vannutatud audiitori(te) või 
audiitorühingu(te) tööd.

Avaliku huvi üksuse auditikomitee 
kontrollib kohustuslikku auditit 
teostava(te) vannutatud audiitori(te) või 
audiitorühingu(te) tööd.

Or. fr

Selgitus

Kui auditikomitee jälgiks kohustuslikku auditit teostavat audiitorite või audiitorühingute tööd, 
võiks see kahjustada nende sõltumatust. Oleks parem, kui nende tööd jälgimise asemel pigem 
kontrollitaks.

Muudatusettepanek 133
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Auditikomitee liikmed osalevad oskuste 
arendamise programmides, et tagada 
nende ülesannete täitmiseks piisav 
tehniliste teadmiste tase.

Or. ro

Muudatusettepanek 134
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui soovitus ei ole seotud 
audiitorteenuse osutamise pikendamisega 
vastavalt artikli 33 lõike 1 teisele lõigule, 
peab auditikomitee käesoleva artikli lõikes 
2 osutatud soovitus olema koostatud 
järgides auditeeritava üksuse korraldatud 
valikumenetlust, pidades kinni järgmistest 
kriteeriumidest:

3. Kui avaliku huvi üksus korraldab 
audiitori leidmiseks hanke, peab 
auditikomitee käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud soovitus olema koostatud järgides 
auditeeritava üksuse korraldatud 
valikumenetlust, kusjuures võetakse 
arvesse järgmisi kriteeriume:

Or. en

Selgitus

Et käesoleva õigusakti kohaselt auditikomiteede rolli tugevdada, peaks auditikomitee 
otsustama, kas uue audiitorühingu määramiseks korraldatud pakkumismenetlus on 
asjakohane. See on ühtlasi kooskõlas Euroopa äriühingu üldjuhtimise poliitikaga, mis toetub 
peamiselt põhimõtetele ja suunistele.

Muudatusettepanek 135
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui soovitus ei ole seotud 
audiitorteenuse osutamise pikendamisega 
vastavalt artikli 33 lõike 1 teisele lõigule,
peab auditikomitee käesoleva artikli lõikes 
2 osutatud soovitus olema koostatud 
järgides auditeeritava üksuse korraldatud 
valikumenetlust, pidades kinni järgmistest 
kriteeriumidest:

3. Kui avaliku huvi üksus korraldab 
audiitori leidmiseks hanke, peab 
auditikomitee käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud soovitus olema koostatud järgides 
auditeeritava üksuse korraldatud 
valikumenetlust, pidades kinni järgmistest 
kriteeriumidest:

Or. en

Muudatusettepanek 136
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui soovitus ei ole seotud 
audiitorteenuse osutamise pikendamisega 
vastavalt artikli 33 lõike 1 teisele lõigule, 
peab auditikomitee käesoleva artikli lõikes 
2 osutatud soovitus olema koostatud 
järgides auditeeritava üksuse korraldatud 
valikumenetlust, pidades kinni järgmistest 
kriteeriumidest:

3. Auditeeritava üksuse otsusel, hiljemalt 
aga pärast seda, kui audiitorteenuse 
osutamist on seitsmel aastal pikendatud, 
peab auditikomitee käesoleva artikli lõikes 
2 osutatud soovitus olema koostatud 
järgides auditeeritava üksuse korraldatud 
hankemenetlust, pidades kinni järgmistest 
kriteeriumidest:

Or. en

Selgitus

Audititeenuste osutamise suurim kestus peaks olema 14 aastat, kuid vähemalt iga seitsme 
aasta järel tuleks korraldada hange, et konkureerivad audiitorid või audiitorühingud saaksid 
omapoolsed pakkumised esitada.

Muudatusettepanek 137
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui soovitus ei ole seotud 
audiitorteenuse osutamise pikendamisega 
vastavalt artikli 33 lõike 1 teisele lõigule, 
peab auditikomitee käesoleva artikli lõikes 
2 osutatud soovitus olema koostatud 
järgides auditeeritava üksuse korraldatud 
valikumenetlust, pidades kinni järgmistest 
kriteeriumidest:

3. Kui soovitus ei ole seotud 
audiitorteenuse osutamise pikendamisega 
vastavalt artikli 33 lõike 1 teisele lõigule, 
peab auditikomitee käesoleva artikli lõikes 
2 osutatud soovitus olema koostatud 
järgides auditeeritava üksuse korraldatud 
riigihankemenetlust, pidades kinni 
järgmistest kriteeriumidest:

Or. ro

Muudatusettepanek 138
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) auditeeritav üksus võib kutsuda mis 
tahes vannutatud audiitoreid või 
audiitorühinguid esitama oma 
ettepanekuid kohustusliku auditi teenuse 
osutamiseks, tingimusel et järgitakse 
artikli 33 lõike 2 nõuet ning vähemalt üks 
kutse saanud audiitor või ühing ei ole 
audiitor või ühing, kes teenis eelneval 
kalendriaastal asjaomases liikmesriigis 
üle 15 % oma audititasudest suurtelt 
avaliku huvi üksustelt;

a) auditeeritav üksus avaldab auditi 
hanketeate Euroopa Liidu Teatajas ning 
siseriiklikes ajalehtedes ja väljaannetes. 
Hankedokumendid peaksid sisaldama 
läbipaistvaid ja mittediskrimineerivaid 
valikukriteeriume, millest ettepanekute 
hindamisel lähtutakse. Artikli 33 lõike 2 
sätted peavad olema täidetud.

Or. ro

Selgitus

Oluline on, et valikumenetlus oleks läbipaistev ja kõigile võimalikele pakkujatele avatud. 

Muudatusettepanek 139
Pavel Poc
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) auditeeritav üksus võib kutsuda mis 
tahes vannutatud audiitoreid või 
audiitorühinguid esitama oma ettepanekuid 
kohustusliku auditi teenuse osutamiseks, 
tingimusel et järgitakse artikli 33 lõike 2 
nõuet ning vähemalt üks kutse saanud 
audiitor või ühing ei ole audiitor või 
ühing, kes teenis eelneval kalendriaastal 
asjaomases liikmesriigis üle 15 % oma 
audititasudest suurtelt avaliku huvi 
üksustelt;

a) auditeeritav üksus võib kutsuda mis 
tahes vannutatud audiitoreid või 
audiitorühinguid esitama oma ettepanekuid 
kohustusliku auditi teenuse osutamiseks, 
tingimusel et järgitakse artikli 33 lõike 2 
nõuet. Vähemalt üks kutsutud 
audiitorühingutest peab olema eelneva 
rahandusaasta käibe, töötajate arvu ning 
teostatud avaliku huvi üksuste 
kohustuslike auditite arvu poolest väiksem 
audiitorühing, vastavalt artikli 32 lõikes 3 
osutatud pädeva asutuse avaldatud 
aruannetele.

Or. en

Selgitus

Esialgne tekst on ebaproportsionaalne, moonutab asjatult konkurentsi ja võib auditi kvaliteeti 
kahjustada, muudetud tekst aga võimaldaks säilitada konkurentsi ja valikuvõimaluste 
edendamise eesmärki.

Muudatusettepanek 140
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) auditeeritav üksus koostab kutsutud 
vannutatud audiitori(te) või 
audiitorühingu(te) jaoks 
hankedokumendid. Need 
hankedokumendid peavad võimaldama neil 
mõista, millega auditeeritav üksus tegeleb 
ning mis liiki kohustuslik audit on vaja läbi 
viia. Hankedokumendid peavad sisaldama 
läbipaistvaid ja mittediskrimineerivaid 
valikukriteeriume, millest auditeeritav 
üksus vannutatud audiitorite või 
audiitorühingute esitatud ettepanekute 
hindamisel lähtub;

c) auditeeritav üksus koostab kutsutud 
vannutatud audiitori(te) jaoks, kes on 
hankesse kutsutud riigihankemenetluse 
alusel, hankedokumendid. Need 
hankedokumendid peavad võimaldama neil 
mõista, millega auditeeritav üksus tegeleb 
ning mis liiki kohustuslik audit on vaja läbi 
viia. Hankedokumendid peavad sisaldama 
läbipaistvaid ja mittediskrimineerivaid 
valikukriteeriume, millest auditeeritav 
üksus vannutatud audiitorite või 
audiitorühingute esitatud ettepanekute 
hindamisel lähtub;
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Or. ro

Muudatusettepanek 141
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Avaliku huvi üksused, mis vastavad 
direktiivi 2003/71/EÜ artikli 2 lõike 1 
punktides f ja t sätestatud kriteeriumidele, 
ei ole kohustatud lõikes 4 osutatud 
valikumenetlust kohaldama.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 142
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Haldus- või järelevalveorgani ettepanek 
auditeeritava üksuse aktsionäride, 
osanike või liikmete üldkoosolekule 
vannutatud audiitorite või 
audiitorühingute ametisse nimetamiseks 
peab sisaldama auditikomitee esitatud 
soovitust.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 143
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui haldus- või järelevalveorgani 
ettepanek lahkneb auditikomitee 
soovitusest, tuleb ettepanekus põhjendada, 
miks auditikomitee soovitust ei järgita.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 144
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui haldus- või järelevalveorgani 
ettepanek lahkneb auditikomitee 
soovitusest, tuleb ettepanekus põhjendada, 
miks auditikomitee soovitust ei järgita.

Juhul kui haldus- või järelevalveorgani 
ettepanek lahkneb auditikomitee 
soovitusest, tuleb ettepanekus põhjendada, 
miks auditikomitee soovitust ei järgita. 
Samuti tuleb selles põhjendada, kui pärast 
lõikes 3 nimetatud hankemenetlust 
tehakse ettepanek audiitorteenuse 
osutamise pikendamiseks.

Or. en

Selgitus

Sarnaselt „järgi või selgita” põhimõttele tuleb esitada põhjused, kui hankest hoolimata 
tehakse ettepanek sama audiitori teenuse osutamise pikendamiseks. Seega rõhutatakse uuesti, 
et tuleks hoolikalt kaaluda olemasolevaid alternatiive.

Muudatusettepanek 145
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Krediidiasutuse või kindlustusandja 6. Haldus- või järelevalveorgan esitab oma 
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puhul esitab haldus- või järelevalveorgan 
oma ettepaneku kavandi artikli 35 lõikes 2 
osutatud pädevale asutusele. Artikli 35 
lõikes 2 osutatud pädeval asutusel on õigus 
soovituses esitatud valik vetostada. Sellist 
vastuseisu tuleb nõuetekohaselt 
põhjendada.

ettepaneku kavandi artikli 35 lõikes 2
osutatud pädevale asutusele. Ettepaneku 
kavandile lisatakse artikli 32 lõigetes 2 ja 
3 osutatud laiaulatusliku hinnangu 
tulemused. Artikli 35 lõikes 2 osutatud 
pädeval asutusel on õigus soovituses 
esitatud valik vetostada. Sellist vastuseisu 
tuleb nõuetekohaselt põhjendada.

Or. en

Selgitus

Hinnang tuleb teha pädevale asutusele kättesaadavaks. Asjaomane teave ja sellega seotud 
vetoõigus peaks olema kättesaadav kõikidele pädevatele asutustele, mitte ainult finantssektori 
pädevatele asutustele, et toime tulla kõigi avaliku huvi üksuste kohustuslikuks auditeerimiseks 
nõutud audiitorite ametissenimetamise menetlusega seotud võimalike nõrkade külgedega.

Muudatusettepanek 146
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Audiitorühingu rotatsiooni asemel on asjakohane olemasoleva partneri rotatsioon.

Muudatusettepanek 147
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku huvi üksus määrab vannutatud 
audiitori või audiitorühingu ametisse
esimeseks audiitorteenuse osutamise 

1. Avaliku huvi üksus määrab vannutatud 
audiitori või audiitorühingu ametisse
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perioodiks, mille kestus ei ole lühem kui 
kaks aastat.

neljaks järjestikuseks aastaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 148
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku huvi üksus määrab vannutatud 
audiitori või audiitorühingu ametisse 
esimeseks audiitorteenuse osutamise 
perioodiks, mille kestus ei ole lühem kui
kaks aastat.

1. Avaliku huvi üksus määrab vannutatud 
audiitori või audiitorühingu ametisse 
esimeseks audiitorteenuse osutamise 
perioodiks, mille kestus ei ole lühem kui
üks aasta ja pikem kui kuus aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku huvi üksus määrab vannutatud 
audiitori või audiitorühingu ametisse 
esimeseks audiitorteenuse osutamise 
perioodiks, mille kestus ei ole lühem kui
kaks aastat.

1. Avaliku huvi üksus määrab vannutatud 
audiitori või audiitorühingu ametisse 
esimeseks audiitorteenuse osutamise 
perioodiks, mille kestus ei ole lühem kui
kolm aastat.

Or. en

Selgitus

Pikema audiitorteenuse osutamise perioodi korral suureneb audiitori sõltumatus.
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Muudatusettepanek 150
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku huvi üksus määrab vannutatud 
audiitori või audiitorühingu ametisse 
esimeseks audiitorteenuse osutamise 
perioodiks, mille kestus ei ole lühem kui
kaks aastat.

1. Avaliku huvi üksus määrab vannutatud 
audiitori või audiitorühingu ametisse 
esimeseks audiitorteenuse osutamise 
perioodiks, mille kestus ei ole lühem kui
üks aasta.

Or. ro

Muudatusettepanek 151
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku huvi üksus võib seda 
audiitorteenuse osutamist pikendada ainult 
üks kord.

Avaliku huvi üksus võib seda 
audiitorteenuse osutamist pikendada
maksimaalselt kuni 14 aastani, mis 
koosneb järjestikustest audiitorteenuse 
osutamise perioodidest, kui teenuse 
osutamise pikendamine põhineb igal 
üksikjuhul auditikomitee ettepanekul ja 
on heaks kiidetud iga-aastasel 
üldkoosolekul.

Or. en

Selgitus

Otsustav ei ole mitte audiitorteenuse osutamise pikendamiste arv, vaid audiitori ja 
auditeeritava üksuse vahelise teenuse osutamise suhte kogukestus. See võimaldab pärast 
esimest kolmeaastast perioodi näiteks iga-aastaselt audiitorteenuse osutajat määrata. 
Tehakse ettepanek pikendada nimetatud maksimaalset kestust 6 aastalt 14 aastale, sest uutel 
audiitoritel on vaja aega, et auditeeritava üksusega tutvuda. Lisaks tugevdatakse sellega ka 
aktsionäride õigusi.
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Muudatusettepanek 152
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku huvi üksus võib seda
audiitorteenuse osutamist pikendada ainult 
üks kord.

Avaliku huvi üksus võib audiitorteenuse 
osutamist pikendada, kui selle aluseks on 
auditikomitee ettepanek ja see on heaks 
kiidetud iga-aastasel üldkoosolekul.

Or. en

Selgitus

See tugevdab põhimõtet, mille kohaselt aktsionäridel on õigus ja vabadus audiitorit valida.

Muudatusettepanek 153
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku huvi üksus võib seda 
audiitorteenuse osutamist pikendada ainult 
üks kord.

Avaliku huvi üksus võib seda 
audiitorteenuse osutamist pikendada
auditikomitee või sarnase organi 
ettepanekul; pikendamise peab seejärel 
heaks kiitma iga-aastane üldkoosolek.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku huvi üksus võib seda Audiitorteenuse osutamine on pikendatav.
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audiitorteenuse osutamist pikendada 
ainult üks kord.

Or. fr

Muudatusettepanek 155
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Audiitorteenuse osutamise kahe perioodi 
kestus kokku ei tohi ületada kuut aastat.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 156
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Audiitorteenuse osutamise kahe perioodi 
kestus kokku ei tohi ületada kuut aastat.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Jäetakse välja kohustuslik nõue audiitorühingute rotatsiooni kohta, et auditikomiteel oleks 
parem järelevalve, ning direktiivis 2006/43/EÜ toodud nõue auditeerimispartneri rotatsiooni 
kohta.

Muudatusettepanek 157
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Audiitorteenuse osutamise kahe perioodi 
kestus kokku ei tohi ületada kuut aastat.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liidetud eelmise lõiguga. 

Muudatusettepanek 158
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Audiitorteenuse osutamise kahe perioodi 
kestus kokku ei tohi ületada kuut aastat.

Liikmesriigid võivad seda perioodi 
pikendada, et vannutatud audiitor või 
audiitorühing oleksid sõltumatumad.

Or. fr

Muudatusettepanek 159
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kuus aastat kestva teenuse osutamise 
ajaks on määratud ametisse kaks 
vannutatut audiitorit või audiitorühingut, 
ei tohi kummagi vannutatud audiitori või 
audiitorühingu poolt teenuse osutamise 
kestus ületada üheksa aastat.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 160
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kuus aastat kestva teenuse osutamise 
ajaks on määratud ametisse kaks 
vannutatut audiitorit või audiitorühingut, ei 
tohi kummagi vannutatud audiitori või 
audiitorühingu poolt teenuse osutamise 
kestus ületada üheksa aastat.

Kui neli aastat kestva teenuse osutamise 
ajaks on määratud ametisse kaks 
vannutatut audiitorit või audiitorühingut, ei 
tohi kummagi vannutatud audiitori või 
audiitorühingu poolt teenuse osutamise 
kestus ületada kuut aastat.

Or. ro

Muudatusettepanek 161
Franck Proust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kuus aastat kestva teenuse osutamise 
ajaks on määratud ametisse kaks
vannutatut audiitorit või audiitorühingut, ei 
tohi kummagi vannutatud audiitori või 
audiitorühingu poolt teenuse osutamise 
kestus ületada üheksa aastat.

Kui kuus aastat kestva teenuse osutamise 
ajaks on määratud ametisse vähemalt kaks 
vannutatut audiitorit või audiitorühingut, ei 
tohi kummagi vannutatud audiitori või 
audiitorühingu poolt teenuse osutamise 
kestus ületada üheksa aastat.

Or. fr

Muudatusettepanek 162
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast lõikes 1 osutatud 
audiitorteenuse osutamise maksimaalse 

välja jäetud
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kestuse saavutamist, ei ole asjaomasel 
vannutatud audiitoril või audiitorühingul 
või tema võrgustiku mis tahes ELis asuval 
liikmel lubatud teostada asjaomase 
avaliku huvi üksuse kohustuslikku auditit 
enne, kui on möödunud vähemalt 
neljaaastane vaheperiood.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast lõikes 1 osutatud 
audiitorteenuse osutamise maksimaalse 
kestuse saavutamist, ei ole asjaomasel 
vannutatud audiitoril või audiitorühingul 
või tema võrgustiku mis tahes ELis asuval 
liikmel lubatud teostada asjaomase 
avaliku huvi üksuse kohustuslikku auditit 
enne, kui on möödunud vähemalt 
neljaaastane vaheperiood.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 164
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast lõikes 1 osutatud 
audiitorteenuse osutamise maksimaalse 
kestuse saavutamist, ei ole asjaomasel 
vannutatud audiitoril või audiitorühingul 
või tema võrgustiku mis tahes ELis asuval 
liikmel lubatud teostada asjaomase 

välja jäetud
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avaliku huvi üksuse kohustuslikku auditit 
enne, kui on möödunud vähemalt 
neljaaastane vaheperiood.

Or. en

Selgitus

Nelja-aastane vaheperiood on nüüd tarbetu, sest välja on jäetud kohustuslik nõue vannutatud 
audiitori või audiitorühingu rotatsiooni kohta.

Muudatusettepanek 165
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõigetest 1 ja 2 võib avaliku 
huvi üksus erandkorras taotleda artikli 35 
lõikes 1 osutatud pädevalt asutuselt 
pikendust, mille alusel määrata sama 
vannutatud audiitor või audiitorühing 
uuesti ametisse audiitorteenuse osutamise 
täiendavaks perioodiks. Kui ametisse 
määratakse kaks vannutatud audiitorit või 
audiitorühingut, siis kolmas 
audiitorteenuse osutamise periood ei tohi 
olla pikem kui kolm aastat. Kui ametisse 
määratakse üks vannutatud audiitor või 
audiitorühing, siis kõnealune kolmas 
audiitorteenuse osutamise periood ei tohi 
olla pikem kui kaks aastat.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 166
Franck Proust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõigetest 1 ja 2 võib avaliku 
huvi üksus erandkorras taotleda artikli 35 
lõikes 1 osutatud pädevalt asutuselt 
pikendust, mille alusel määrata sama 
vannutatud audiitor või audiitorühing 
uuesti ametisse audiitorteenuse osutamise 
täiendavaks perioodiks. Kui ametisse 
määratakse kaks vannutatud audiitorit või 
audiitorühingut, siis kolmas 
audiitorteenuse osutamise periood ei tohi 
olla pikem kui kolm aastat. Kui ametisse 
määratakse üks vannutatud audiitor või 
audiitorühing, siis kõnealune kolmas
audiitorteenuse osutamise periood ei tohi 
olla pikem kui kaks aastat.

3. Erandina lõigetest 1 ja 2 võib avaliku 
huvi üksus erandkorras taotleda artikli 35 
lõikes 1 osutatud pädevalt asutuselt 
pikendust, mille alusel määrata sama 
vannutatud audiitor või audiitorühing 
uuesti ametisse audiitorteenuse osutamise 
täiendavaks perioodiks. Kui ametisse 
määratakse vähemalt kaks vannutatud 
audiitorit või audiitorühingut, siis kolmas 
audiitorteenuse osutamise periood ei tohi 
olla pikem kui kolm aastat. Kui ametisse 
määratakse üks vannutatud audiitor või 
audiitorühing, siis kõnealune kolmas 
audiitorteenuse osutamise periood ei tohi 
olla pikem kui kaks aastat.

Or. fr

Muudatusettepanek 167
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kohustusliku auditi eest vastutav(ad) 
võtmetähtsusega auditeerimispartner(id) 
lõpetab (lõpetavad) osalemise avaliku huvi 
üksuse kohustusliku auditi läbiviimises, kui 
ametissemääramisest on möödunud seitse
aastat. Ta võib või nad võivad osaleda 
sama avaliku huvi üksuse kohustusliku 
auditi läbiviimises uuesti, kui on 
möödunud lisaks vähemalt kolm aastat.

4. Kohustusliku auditi eest vastutav(ad) 
võtmetähtsusega auditeerimispartner(id) 
lõpetab (lõpetavad) osalemise avaliku huvi 
üksuse kohustusliku auditi läbiviimises, kui 
ametissemääramisest on möödunud viis
aastat. Ta võib või nad võivad osaleda 
sama avaliku huvi üksuse kohustusliku 
auditi läbiviimises uuesti, kui on 
möödunud lisaks vähemalt kolm aastat.

Or. ro

Muudatusettepanek 168
Bendt Bendtsen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vannutatud audiitor või audiitorühing 
kehtestab kohustuslikku auditit teostavate
kõige kõrgema tasandi töötajate suhtes 
asjakohase järkjärgulise rotatsiooni 
mehhanismi, sealhulgas vähemalt isikute 
suhtes, kes on registreeritud vannutatud 
audiitoritena. Järkjärgulist rotatsiooni 
mehhanismi kohaldatakse etappidena ning 
pigem üksikisikute kui tervete töörühmade 
suhtes. See peab olema proportsionaalne 
vannutatud audiitori või audiitorühingu 
tegevuse ulatuse ja mastaapsusega.

Vannutatud audiitor või audiitorühing 
kehtestab kohustuslikku auditit teostavate 
kõige kõrgema tasandi töötajate suhtes 
asjakohase järkjärgulise rotatsiooni 
mehhanismi, sealhulgas vähemalt isikute 
suhtes, kes on registreeritud vannutatud 
audiitoritena. Järkjärgulist rotatsiooni 
mehhanismi kohaldatakse etappidena ning 
pigem üksikisikute kui tervete auditi
töörühmade suhtes. See peab olema 
proportsionaalne vannutatud audiitori või 
audiitorühingu tegevuse ulatuse ja 
mastaapsusega.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vannutatud audiitor või 
audiitorühing vahetatakse välja teise 
vannutatud audiitori või audiitorühingu 
vastu, esitab endine vannutatud audiitor või 
audiitorühing uuele vannutatud audiitorile 
või audiitorühingule üleandmistoimiku. 
Kõnealune toimik sisaldab asjakohast
teavet auditeeritava üksuse kohta, mis 
võib olla põhjendatult vajalik selleks, et 
mõista auditeeritava üksuse tegevuse 
olemust ja sisemist töökorraldust ning 
tagada kohustusliku auditi järjepidevus ja 
võrreldavus eelnevatel aastatel läbi viidud 
audititega.

5. Kui vannutatud audiitor või 
audiitorühing vahetatakse välja teise 
vannutatud audiitori või audiitorühingu 
vastu, esitab endine vannutatud audiitor või 
audiitorühing uuele vannutatud audiitorile 
või audiitorühingule teavet vastavalt 
õigusaktides ja direktiivi 2006/43/EÜ 
artikli 23 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 170
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti võimaldab endine vannutatud 
audiitor või audiitorühing uuele
vannutatud audiitorile või 
audiitorühingule juurdepääsu eelnevate 
aastate artiklis 23 osutatud täiendavatele 
auditikomiteele esitatavatele aruannetele 
ning kogu teabele, mis on edastatud 
vastavalt artiklitele 25 ja 27 pädevatele 
asutustele.

Samuti võimaldab endine vannutatud 
audiitor või audiitorühing uutele
vannutatud audiitoritele või 
audiitorühingutele juurdepääsu eelnevate 
aastate artiklis 23 osutatud täiendavatele 
auditikomiteele esitatavatele aruannetele 
ning kogu teabele, mis on edastatud 
vastavalt artiklitele 25 ja 27 pädevatele 
asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu, milles 
täpsustatakse tehnilised nõuded lõikes 6 
osutatud üleandmistoimiku sisu kohta.

välja jäetud

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
lõikes 6 osutatud regulatiivsed tehnilised 
standardid kooskõlas määruse (EL) nr 
1095/2010 artikliga 10.

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2006/43/EÜ artikli 23 lõike 3 tekst on laiaulatuslikum ning on seni praktikas 
töötanud. Peale selle on uute audiitorite vastutus seoses eelmiste audiitorite tööga samuti 
reguleeritud rahvusvaheliste standarditega.
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Muudatusettepanek 172
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu, milles 
täpsustatakse tehnilised nõuded lõikes 6 
osutatud üleandmistoimiku sisu kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 173
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
lõikes 6 osutatud regulatiivsed tehnilised 
standardid kooskõlas määruse (EL) nr 
1095/2010 artikliga 10.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 174
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mõjuvatel põhjustel on auditikomiteel, 
ühel või mitmel aktsionäril, artikli 35 
lõikes 1 või artikli 35 lõikes 2 osutatud 
pädevatel asutustel võimalus pöörduda 

2. (Ei puuduta eestikeelset versiooni).
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vannutatud audiitori(te) või 
audiitorühingu(te) tagasikutsumise asjus 
hagiga riikliku kohtu poole.

Or. fr

Muudatusettepanek 175
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, 
kes vastutab käesolevas määruses 
sätestatud ülesannete täitmise eest ning 
käesoleva määruse nõuete kohaldamise 
tagamise eest.

1. Luuakse Euroopa audiitortegevuse 
järelevalveasutus (EAASA), kes vastutab 
käesolevas määruses sätestatud ülesannete 
täitmise eest ning käesoleva määruse 
nõuete kohaldamise tagamise eest. See 
asutus on sõltumatu ja asub Euroopa 
Komisjoni juures.

Or. fr

Muudatusettepanek 176
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevaks asutuseks on üks järgmistest: See asutus ühendab järgmisi pädevaid 
asutusi ja teeb nende üle järelevalvet:

Or. fr

Muudatusettepanek 177
Jean-Pierre Audy
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada, et vastutus kõigi või osa 
käesoleva määruse III jaotise nõuete 
kohaldamise tagamise eest pannakse 
pädevale asutusele, millele on osutatud
vastavalt järgmistes sätetes:

2. Pädevatele asutustele on osutatud 
järgmistes sätetes:

Or. fr

Muudatusettepanek 178
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lõigete 1 ja 2 kohaselt on määratud 
rohkem kui üks pädev asutus, 
korraldatakse nende asutuste töö nii, et 
nende ülesanded on selgelt jaotatud.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 179
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädevatel asutustel peavad olema 
sobivad töötajad, kellel on nõutav 
võimekus ja asjatundlikkus, ning piisavad 
ressursid, et olla suuteline käesolevas 
määruses sätestatud ülesandeid täitma.

5. Euroopa audiitortegevuse 
järelevalveasutusel peavad olema sobivad 
töötajad, kellel on nõutav võimekus ja 
asjatundlikkus, ning piisavad ressursid, et 
olla suuteline käesolevas määruses 
sätestatud ülesandeid täitma. Need 
ressursid saadakse vannutatud 
audiitoritelt või audiitorühingutelt, kes 
avaliku huvi üksusi auditeerivad; Need 
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võivad olla kohustusliku makse kujul, mis 
on proportsionaalne nende avaliku huvi 
üksuse jaoks tehtava tööga.

Or. fr

Muudatusettepanek 180
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid teavitavad üksteist, 
kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010, 
(EL) nr 1094/2010 või (EL) nr 1095/2010 
asjakohaste nõuetega vastavalt EBAt, 
EIPAt ja ESMAt ning komisjoni pädevate 
asutuste määramisest käesoleva määruse 
kohaldamiseks.

välja jäetud

ESMA kogub kõnesoleva teabe kokku 
ning avalikustab selle.

Or. fr

Muudatusettepanek 181
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused ning asutus, kellele 
artikli 35 lõikes 1 osutatud pädev asutus on 
ülesandeid delegeerinud, peavad olema 
vannutatud audiitoritest ja 
audiitorühingutest sõltumatud.

Euroopa audiitortegevuse 
järelevalveasutus, pädevad asutused ning 
asutus, kellele artikli 35 lõikes 1 osutatud 
pädev asutus on ülesandeid delegeerinud, 
peavad olema vannutatud audiitoritest ja 
audiitorühingutest sõltumatud.

Or. fr
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Muudatusettepanek 182
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kutsesaladuse nõuet kohaldatakse kõigi 
pädevates asutustes ning asutustes, kellele 
artikli 35 lõikes 1 osutatud pädev asutus on 
ülesandeid delegeerinud, töötavate ja 
varem töötanud isikute suhtes, sealhulgas 
selliste asutuste poolt töövõtu korras 
palgatud ekspertide suhtes.
Kutsesaladusega hõlmatud teavet ei tohi 
avaldada ühelegi teisele isikule ega 
asutusele, välja arvatud juhul, kui see on 
nõutav vastavalt käesoleva määruse 
nõuetele või liikmesriigi seadustele, 
õigusaktidele või haldusmenetlustele.

Kutsesaladuse nõuet kohaldatakse kõigi
Euroopa audiitortegevuse 
järelevalveasutuses, pädevates asutustes 
ning asutustes, kellele artikli 35 lõikes 1 
osutatud pädev asutus on ülesandeid 
delegeerinud, töötavate ja varem töötanud 
isikute suhtes, sealhulgas selliste asutuste 
poolt töövõtu korras palgatud ekspertide 
suhtes. Kutsesaladusega hõlmatud teavet ei 
tohi avaldada ühelegi teisele isikule ega 
asutusele, välja arvatud juhul, kui see on 
nõutav vastavalt käesoleva määruse 
nõuetele või liikmesriigi seadustele, 
õigusaktidele või haldusmenetlustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 183
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevate asutuste volitused Euroopa audiitortegevuse 
järelevalveasutuse volitused

Or. fr

Muudatusettepanek 184
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artiklite 40 ja 41 
kohaldamist, ei tohi käesolevast määrusest 
tulenevate ülesannete täitmisel liikmesriigi 
pädevad asutused ega mis tahes muud 
riigiasutused sekkuda auditiaruannete 
sisusse.

1. Ilma et see piiraks artiklite 40 ja 41 
kohaldamist, ei tohi käesolevast määrusest 
tulenevate ülesannete täitmisel Euroopa 
audiitortegevuse järelevalveasutus,
liikmesriigi pädevad asutused ega mis 
tahes muud riigiasutused sekkuda 
auditiaruannete sisusse.

Or. fr

Muudatusettepanek 185
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et täita oma käesolevast 
määrusest tulenevaid ülesandeid, on
pädevatel asutustel kooskõlas siseriikliku 
õigusega kõik järelevalve- ja 
uurimisvolitused, mis on vajalikud nende
funktsioonide täitmiseks. Nad rakendavad
oma volitusi mis tahes järgmisel viisil:

2. Selleks et täita oma käesolevast
määrusest tulenevaid ülesandeid, on
Euroopa audiitortegevuse 
järelevalveasutusel kooskõlas siseriikliku 
õigusega kõik järelevalve- ja 
uurimisvolitused, mis on vajalikud tema
funktsioonide täitmiseks. Ta rakendab
oma volitusi mis tahes järgmisel viisil:

Or. fr

Muudatusettepanek 186
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et täita käesolevast määrusest 
tulenevaid ülesandeid, on pädevatel 

3. Selleks et täita oma käesolevast 
määrusest tulenevaid ülesandeid, on
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asutustel järelevalveasutuse õigustes, 
kooskõlas siseriikliku õigusega, õigus:

Euroopa audiitortegevuse 
järelevalveasutusel järelevalveasutuse 
õigustes, kooskõlas siseriikliku õigusega, 
õigus:

Or. fr

Muudatusettepanek 187
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võivad rakendada 
esimeses lõigus nimetatud volitusi ainult 
järgmiste isikute suhtes: avaliku huvi 
üksuste kohustuslikku auditit teostavad 
vannutatud audiitorid ja audiitorühingud, 
avaliku huvi üksuste kohustuslikku auditit 
teostavate vannutatud audiitorite või 
audiitorühingute tegevusse kaasatud isikud, 
auditeeritavad üksused, nende 
sidusettevõtjad ja seotud kolmandad 
osapooled, kolmandad osapooled, kellelt 
avaliku huvi üksuste kohustuslikku auditit 
teostavad vannutatud audiitorid või 
audiitorühingud on tellinud teatavate 
funktsioonide või tegevuste täitmise 
teenuseid, ning muul viisil avaliku huvi 
üksuste kohustuslikku auditit teostavate 
vannutatud audiitorite või 
audiitorühingutega seotud või sidemeid 
omavad isikud.

Euroopa audiitortegevuse 
järelevalveasutus võib rakendada esimeses 
lõigus nimetatud volitusi ainult järgmiste 
isikute suhtes: avaliku huvi üksuste 
kohustuslikku auditit teostavad vannutatud 
audiitorid ja audiitorühingud, avaliku huvi 
üksuste kohustuslikku auditit teostavate 
vannutatud audiitorite või audiitorühingute 
tegevusse kaasatud isikud, auditeeritavad 
üksused, nende sidusettevõtjad ja seotud 
kolmandad osapooled, kolmandad 
osapooled, kellelt avaliku huvi üksuste 
kohustuslikku auditit teostavad vannutatud 
audiitorid või audiitorühingud on tellinud 
teatavate funktsioonide või tegevuste 
täitmise teenuseid, ning muul viisil avaliku 
huvi üksuste kohustuslikku auditit 
teostavate vannutatud audiitorite või 
audiitorühingutega seotud või sidemeid 
omavad isikud. Ta keskendub eelkõige 
rahvusvaheliste vannutatud audiitorite ja 
audiitorühingute järelevalvele.

Or. fr

Selgitus

Selleks et hoida kontrolli all rahvusvahelisi äriühinguid, kes töötavad koos avaliku huvi 
üksustega, tuleb kindlasti luua Euroopa järelevalveasutus rahvusvahelise audititegevuse 
järelevalveks.
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Muudatusettepanek 188
Franck Proust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks moodustab ESMA kooskõlas 
määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 41 
alalise asutusesisese komitee. Kõnealune 
asutusesisene komitee moodustatakse nii, 
et sinna kuuluvad vähemalt käesoleva 
määruse artikli 35 lõikes 1 osutatud 
pädevate asutuste esindajad. Kui arutluse 
all on vannutatud audiitorite ja 
audiitorühingute tunnustamise ja 
registreerimise või suhetega kolmandate 
riikidega seonduvad küsimused, mis on 
olulised avaliku huvi üksuste kohustusliku 
auditi seisukohast, kutsutakse kõnealuse 
asutusesisese komitee koosolekule ka 
direktiivi 2006/43/EÜ artiklis 32 osutatud 
pädevate asutuste esindajad.

ESMA moodustab kooskõlas määruse
(EL) nr 1095/2010 artikliga 41 alalise 
asutusesisese komitee, kellele ta delegeerib 
oma esimeses lõigus osutatud ülesannete 
täitmisega seotud ülesanded ja otsused.
Kõnealune asutusesisene komitee 
moodustatakse nii, et sinna kuuluvad 
vähemalt käesoleva määruse artikli 35 
lõikes 1 osutatud pädevate asutuste 
esindajad. Kui arutluse all on vannutatud 
audiitorite ja audiitorühingute tunnustamise 
ja registreerimise või suhetega kolmandate 
riikidega seonduvad küsimused, mis on 
olulised avaliku huvi üksuste kohustusliku 
auditi seisukohast, kutsutakse kõnealuse 
asutusesisese komitee koosolekule ka 
direktiivi 2006/43/EÜ artiklis 32 osutatud 
pädevate asutuste esindajad.

Or. fr

Muudatusettepanek 189
Franck Proust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon esitab enne X X 20XX 
[kuus aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist] hindamisaruande, mis 
põhineb ESMA aruannetel ja muul 
asjakohasel teabel ESMAle käesoleva 
artikli kohaselt usaldatud kõigi 
ülesannete kohta.
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Or. fr

Muudatusettepanek 190
Jaroslav Paška

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad 
halduskaristuste ja -meetmete eeskirjad, 
mida kohaldatakse lisas määratletud
käesoleva määruse sätete rikkumiste korral
nende rikkumiste eest vastutavate isikute 
suhtes, ning võtavad kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et neid rakendataks.
Kehtestatud sanktsioonid ja meetmed 
peavad olema tulemuslikud, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

1. Liikmesriigid kehtestavad 
halduskaristuste ja -meetmete eeskirjad, 
mida kohaldatakse käesoleva määruse 
sätete rikkumiste korral ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagamaks, et neid 
rakendataks. Kehtestatud sanktsioonid ja 
meetmed peavad olema tulemuslikud, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

Or. en

Selgitus

Rikkumiste loetelu süsteem on ülemäära ettekirjutav ja on ebaselge, kuidas seda loetelu saab 
kehtivate siseriiklike õigusaktidega ühitada.

Muudatusettepanek 191
Jaroslav Paška

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad eelkõige 
kooskõlas oma siseriikliku õigusega, et 
käesoleva määruse sätete rikkumise eest 
vastutavate juriidiliste või füüsiliste 
isikute suhtes oleks võimalik võtta 
asjakohaseid haldusmeetmeid või 
kohaldada halduskaristusi. Need meetmed 
ja karistused hõlmavad pädevate asutuste 
volitusi määrata vähemalt järgmisi 
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haldusmeetmeid ja –karistusi:
a) korraldus, millega nõutakse, et 
rikkumise eest vastutav isik lõpetaks 
asjaomase tegevuse ja hoiduks seda 
kordamast; ning
b) piisavalt mõjusad ja hoiatavad 
haldustrahvid, mis on proportsionaalsed.

Or. en

Selgitus

See on halduskaristuste suhtes vähem ettekirjutav ja proportsionaalsem lähenemisviis, mis 
sarnaneb struktuurilt karistusi käsitlevate sätetega teatavates muudes Euroopa õigusaktides
ja mida saab paremini ühitada kehtivate riiklike eeskirjadega. 

Muudatusettepanek 192
Jaroslav Paška

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumiste eest, 
mis on määratletud lisas.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid võivad ise määrata sobivad karistused vastavalt oma kehtivale haldus- ja 
kriminaalkaristuste süsteemile. Karistuste loetelu on lisaks ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 193
Jaroslav Paška

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. [...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Need karistused on vannutatud auditifunktsiooni suhtes ebaproportsionaalsed. Mõjusate 
karistuste üldpõhimõte on juba olemas artiklis 61.

Muudatusettepanek 194
Jaroslav Paška

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad anda pädevatele 
asutustele ka muid sanktsioonide 
kehtestamise volitusi lisaks lõikes 2 
osutatule ning sätestada suuremaid 
rahalisi halduskaristusi kui kõnealuse 
lõikega kehtestatud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Need karistused on vannutatud auditifunktsiooni suhtes ebaproportsionaalsed. Mõjusate 
karistuste üldpõhimõte on juba olemas artiklis 61.


