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Tarkistus 97
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jos lakisääteiset tilintarkastajat, 
tilintarkastusyhteisöt tai niiden ketjuihin 
kuuluvat jäsenet tarjoavat muita palveluja 
kuin lakisääteistä tilintarkastusta 
tarkastettaville yhteisöille, niiden 
riippumattomuus saattaa vaarantua. Sen 
vuoksi on aiheellista edellyttää, etteivät 
lakisääteiset tilintarkastajat, 
tilintarkastusyhteisöt tai niiden ketjuihin 
kuuluvat jäsenet tarjoa tilintarkastuksen 
oheispalveluja tarkastettaville yhteisöille.
Jos tilintarkastusyhteisö tarjoaa 
tilintarkastuksen oheispalveluja jollekin 
yritykselle, tämä estää kyseistä 
tilintarkastusyhteisöä suorittamasta 
asianomaisen yrityksen lakisääteisen 
tilintarkastuksen, mikä vähentää niiden 
tilintarkastusyhteisöjen määrää, jotka 
voivat tarjota lakisääteisiä tilintarkastuksia. 
Erityisesti tämä koskee suurten yleisen 
edun kannalta merkittävien yhteisöjen 
tilintarkastusta, sillä markkinat ovat tältä 
osin keskittyneet. Tämän seurauksena ja 
jotta varmistettaisiin, että käytettävissä on 
vähimmäismäärä tilintarkastusyhteisöjä, 
jotka voivat tarjota tilintarkastuspalveluja 
suurille yleisen edun kannalta merkittäville 
yhteisöille, on tarkoituksenmukaista 
edellyttää, että laajamittaista toimintaa 
harjoittavat tilintarkastusyhteisöt 
keskittyvät ammattitoiminnassaan 
lakisääteisten tilintarkastusten 
suorittamiseen, eikä niiden sallita 
suorittavan lakisääteisen tilintarkastuksen 
toimintoonsa liittymättömiä muita 
palveluja, kuten konsultointi- tai 
neuvontapalveluja.

(11) Jos lakisääteiset tilintarkastajat, 
tilintarkastusyhteisöt tai niiden ketjuihin 
kuuluvat jäsenet tarjoavat muita palveluja 
kuin lakisääteistä tilintarkastusta 
tarkastettaville yhteisöille, niiden 
riippumattomuus saattaa vaarantua. Sen 
vuoksi on aiheellista edellyttää, etteivät 
lakisääteiset tilintarkastajat, 
tilintarkastusyhteisöt tai niiden ketjuihin 
kuuluvat jäsenet tarjoa tilintarkastuksen 
oheispalveluja tarkastettaville yhteisöille.
Jos tilintarkastusyhteisö tarjoaa 
tilintarkastuksen oheispalveluja jollekin 
yritykselle, tämä estää kyseistä 
tilintarkastusyhteisöä suorittamasta 
asianomaisen yrityksen lakisääteisen 
tilintarkastuksen, mikä vähentää niiden 
tilintarkastusyhteisöjen määrää, jotka 
voivat tarjota lakisääteisiä tilintarkastuksia. 
Erityisesti tämä koskee suurten yleisen 
edun kannalta merkittävien yhteisöjen 
tilintarkastusta, sillä markkinat ovat tältä 
osin keskittyneet. Tämän seurauksena ja 
jotta varmistettaisiin, että käytettävissä on 
vähimmäismäärä tilintarkastusyhteisöjä, 
jotka voivat tarjota tilintarkastuspalveluja 
suurille yleisen edun kannalta merkittäville 
yhteisöille, on tarkoituksenmukaista 
edellyttää, että laajamittaista toimintaa 
harjoittavat tilintarkastusyhteisöt joko
keskittyvät ammattitoiminnassaan 
lakisääteisten tilintarkastusten 
suorittamiseen, eikä niiden sallita 
suorittavan lakisääteisen tilintarkastuksen 
toimintoonsa liittymättömiä muita 
palveluja, kuten konsultointi- tai 
neuvontapalveluja tai toimivat 
kumppanuussuhteessa muiden 
tilintarkastusyhteisöjen kanssa yhteisissä 
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tilintarkastuksissa, jos ne haluavat 
laajentaa liiketoimintaansa.

Or. en

Tarkistus 98
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tilintarkastuskertomuksessa olisi 
esitettävä lakisääteisen tilintarkastuksen 
tulokset sidosryhmille. Jotta lisättäisiin 
sidosryhmien luottamusta tarkastetun 
yhteisön tilinpäätökseen, on erityisen 
tärkeää, että tilintarkastuskertomus on 
hyvin perusteltu, että se pohjautuu 
asianmukaisiin todisteisiin ja että sen 
sisältöä laajennetaan niin, että se sisältää 
tehtyyn tilintarkastukseen liittyvät
lisätiedot. Tilintarkastuskertomuksen olisi 
erityisesti sisällettävä riittävät tiedot 
tilintarkastuksessa käytetyistä 
menetelmistä, erityisesti siitä, missä määrin 
tase on tarkastettu suoraan ja missä määrin 
järjestelmätarkastuksen ja 
vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen 
perusteella, millaisia olennaisuustasoja 
tilintarkastuksen suorittamisessa on 
käytetty, millä keskeisillä aloilla 
vuositilinpäätöksissä ja konsolidoiduissa 
tilinpäätöksissä on olennaisen 
virheellisyyden riski, onko lakisääteinen 
tilintarkastus suunniteltu väärinkäytösten 
paljastamiseksi ja, jos annetaan ehdollinen 
tai kielteinen lausunto taikka lausunto 
jätetään antamatta, syyt tällaiseen 
ratkaisuun.

(19) Tilintarkastuskertomuksessa olisi 
esitettävä lakisääteisen tilintarkastuksen 
tulokset sidosryhmille. Jotta lisättäisiin 
sidosryhmien luottamusta tarkastetun 
yhteisön tilinpäätökseen, on erityisen 
tärkeää, että tilintarkastuskertomus on 
hyvin perusteltu, että se pohjautuu 
asianmukaisiin todisteisiin ja että sen 
sisältöä laajennetaan niin, että se sisältää 
tehtyyn tilintarkastukseen liittyvää 
tarkastettavaa yhteisöä koskevat lisätiedot.
Tilintarkastuskertomuksen olisi erityisesti 
sisällettävä riittävät tiedot 
tilintarkastuksessa käytetyistä 
menetelmistä, erityisesti siitä, missä määrin 
tase on tarkastettu suoraan ja missä määrin 
järjestelmätarkastuksen ja 
vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen 
perusteella, millaisia olennaisuustasoja 
tilintarkastuksen suorittamisessa on 
käytetty, millä keskeisillä aloilla 
vuositilinpäätöksissä ja konsolidoiduissa 
tilinpäätöksissä on olennaisen 
virheellisyyden riski, onko lakisääteinen 
tilintarkastus suunniteltu väärinkäytösten 
paljastamiseksi ja, jos annetaan ehdollinen 
tai kielteinen lausunto taikka lausunto 
jätetään antamatta, syyt tällaiseen 
ratkaisuun.

Or. lv
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Tarkistus 99
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Lakisääteisen tilintarkastuksen arvo 
tarkastetun yhteisön kannalta lisääntyisi 
erityisesti, jos viestintää lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
sekä tarkastusvaliokunnan välillä 
lisättäisiin. Sen lisäksi, että lakisääteisen 
tilintarkastuksen aikana käydään 
säännöllisiä keskusteluja, on tärkeää, että 
lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö toimittaa 
tarkastusvaliokunnalle 
yksityiskohtaisemman täydentävän 
kertomuksen lakisääteisen tilintarkastuksen 
tuloksista. Näiden yksityiskohtaisten 
täydentävien kertomusten olisi oltava 
yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen valvontaviranomaisten muttei 
suuren yleisön saatavilla.

(20) Lakisääteisen tilintarkastuksen arvo 
tarkastetun yhteisön kannalta lisääntyisi 
erityisesti, jos viestintää lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
sekä tarkastusvaliokunnan välillä 
lisättäisiin. Tämä auttaisi lisäämään 
avoimuutta, tehostamaan 
vastuullisuusvaatimuksen noudattamista 
ja parantamaan ammattietiikkaa. Sen 
lisäksi, että lakisääteisen tilintarkastuksen 
aikana käydään säännöllisiä keskusteluja, 
on tärkeää, että lakisääteinen tilintarkastaja 
tai tilintarkastusyhteisö toimittaa 
tarkastusvaliokunnalle 
yksityiskohtaisemman täydentävän 
kertomuksen lakisääteisen tilintarkastuksen 
tuloksista. Näiden yksityiskohtaisten 
täydentävien kertomusten olisi oltava 
yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen valvontaviranomaisten muttei 
suuren yleisön saatavilla.

Or. en

Tarkistus 100
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Lakisääteisen tilintarkastuksen arvo 
tarkastetun yhteisön kannalta lisääntyisi 
erityisesti, jos viestintää lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
sekä tarkastusvaliokunnan välillä 
lisättäisiin. Sen lisäksi, että lakisääteisen 

(20) Lakisääteisen tilintarkastuksen arvo 
tarkastetun yhteisön kannalta lisääntyisi 
erityisesti, jos viestintää lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
sekä tarkastusvaliokunnan välillä 
lisättäisiin. Sen lisäksi, että lakisääteisen 
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tilintarkastuksen aikana käydään 
säännöllisiä keskusteluja, on tärkeää, että 
lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö toimittaa 
tarkastusvaliokunnalle 
yksityiskohtaisemman täydentävän 
kertomuksen lakisääteisen tilintarkastuksen 
tuloksista. Näiden yksityiskohtaisten 
täydentävien kertomusten olisi oltava 
yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen valvontaviranomaisten muttei
suuren yleisön saatavilla.

tilintarkastuksen aikana käydään 
säännöllisiä keskusteluja, on tärkeää, että 
lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö toimittaa 
tarkastusvaliokunnalle 
yksityiskohtaisemman täydentävän 
kertomuksen lakisääteisen tilintarkastuksen 
tuloksista. Näiden yksityiskohtaisten 
täydentävien kertomusten olisi oltava 
yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen valvontaviranomaisten
saatavilla ja myös suuren yleisön saatavilla
mahdollisuuksien mukaan ja siinä 
määrin, kuin kertomukset eivät koske 
yrityksen liikesalaisuuksia.

Or. lv

Tarkistus 101
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) On myös tärkeää, että 
tarkastusvaliokunnan roolia uuden 
lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön valinnassa 
vahvistetaan, jotta tarkastettavan yhteisön 
yhtiökokouksessa tai sen jäsenten 
kokouksessa voidaan tehdä perustellumpi 
päätös. Yhtiökokoukselle ehdotusta 
tehdessään yhtiön johto- tai hallintoelimen 
olisi näin ollen selitettävä, noudattaako se 
tarkastusvaliokunnan suositusta, ja jollei se 
näin tee, esitettävä syyt tähän.
Tarkastusvaliokunnan suosituksen olisi 
sisällettävä vähintään kaksi mahdollista 
tilintarkastustoimeksiannon suorittajaa ja 
asianmukaiset perustelut sille, miksi yhtä 
niistä pidetään parempana, jotta 
yhtiökokous voisi tehdä todellisen 
valinnan. Jotta tarkastusvaliokunta voisi 
esittää suosituksessaan oikeudenmukaiset 

(24) On myös tärkeää, että 
tarkastusvaliokunnan roolia uuden 
lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön valinnassa 
vahvistetaan, jotta tarkastettavan yhteisön 
yhtiökokouksessa tai sen jäsenten 
kokouksessa voidaan tehdä perustellumpi 
päätös. Yhtiökokoukselle ehdotusta 
tehdessään yhtiön johto- tai hallintoelimen 
olisi näin ollen selitettävä, noudattaako se 
tarkastusvaliokunnan suositusta, ja jollei se 
näin tee, esitettävä syyt tähän. Sen olisi 
myös esitettävä syyt, jos se ehdottaa 
tilintarkastustoimeksiannon uusimista 
tarjouspyyntömenettelyä noudattaen. 
Tarkastusvaliokunnan suosituksen olisi 
sisällettävä vähintään kaksi mahdollista 
tilintarkastustoimeksiannon suorittajaa, 
kattava arviointi molemmista ehdotuksista
ja asianmukaiset perustelut sille, miksi yhtä 
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ja asianmukaiset perustelut, sen olisi 
hyödynnettävä sellaisen pakollisen
valintamenettelyn tuloksia, jonka 
tarkastettava yhteisö järjestää 
tarkastusvaliokunnan vastuulla.
Tarkastettavan yhteisön olisi tällaisessa
valintamenettelyssä pyydettävä 
lakisääteisiä tilintarkastajia tai 
tilintarkastusyhteisöjä, myös pieniä,
tekemään ehdotus 
tilintarkastustoimeksiannosta.
Tarjouskilpailuasiakirjojen olisi sisällettävä 
avoimet ja syrjimättömät valintaperusteet, 
joita käytetään ehdotusten arvioinnissa.
Kun kuitenkin otetaan huomioon, että 
tällaisesta valintamenettelystä saattaisi 
aiheutua suhteettoman suuria kustannuksia 
sellaisille yrityksille, joilla on vähäinen 
markkina-arvo, tai yleisen edun kannalta 
merkittäville pienille ja keskisuurille 
yhteisöille niiden kokoa ajatellen, on 
tarkoituksenmukaista vapauttaa tällaiset 
yhteisöt kyseisestä velvollisuudesta.

niistä pidetään parempana, jotta 
yhtiökokous voisi tehdä todellisen 
valinnan. Jotta tarkastusvaliokunta voisi 
esittää suosituksessaan oikeudenmukaiset 
ja asianmukaiset perustelut, sen olisi 
hyödynnettävä sellaisen pakollisen
tarjouspyyntömenettelyn tuloksia, jonka 
tarkastettava yhteisö järjestää 
tarkastusvaliokunnan vastuulla.
Tarkastettavan yhteisön olisi tällaisessa
tarjouspyyntömenettelyssä julkistettava 
tarjouspyyntö, jossa pyydetään
tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä 
tekemään ehdotus 
tilintarkastustoimeksiannosta.
Tarjouskilpailuasiakirjojen olisi sisällettävä 
avoimet ja syrjimättömät valintaperusteet, 
joita käytetään ehdotusten arvioinnissa.
Kun kuitenkin otetaan huomioon, että 
tällaisesta tarjouspyyntömenettelystä
saattaisi aiheutua suhteettoman suuria 
kustannuksia sellaisille yrityksille, joilla on 
vähäinen markkina-arvo, tai yleisen edun 
kannalta merkittäville pienille ja 
keskisuurille yhteisöille niiden kokoa 
ajatellen, on tarkoituksenmukaista 
vapauttaa tällaiset yhteisöt kyseisestä 
velvollisuudesta.

Or. en

Tarkistus 102
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) On myös tärkeää, että 
tarkastusvaliokunnan roolia uuden 
lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön valinnassa 
vahvistetaan, jotta tarkastettavan yhteisön 
yhtiökokouksessa tai sen jäsenten 
kokouksessa voidaan tehdä perustellumpi 

(24) On myös tärkeää, että 
tarkastusvaliokunnan roolia uuden 
lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön valinnassa 
vahvistetaan, jotta tarkastettavan yhteisön 
yhtiökokouksessa tai sen jäsenten 
kokouksessa voidaan tehdä perustellumpi 
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päätös. Yhtiökokoukselle ehdotusta 
tehdessään yhtiön johto- tai hallintoelimen 
olisi näin ollen selitettävä, noudattaako se 
tarkastusvaliokunnan suositusta, ja jollei se 
näin tee, esitettävä syyt tähän.
Tarkastusvaliokunnan suosituksen olisi 
sisällettävä vähintään kaksi mahdollista 
tilintarkastustoimeksiannon suorittajaa ja 
asianmukaiset perustelut sille, miksi yhtä 
niistä pidetään parempana, jotta 
yhtiökokous voisi tehdä todellisen 
valinnan. Jotta tarkastusvaliokunta voisi 
esittää suosituksessaan oikeudenmukaiset 
ja asianmukaiset perustelut, sen olisi 
hyödynnettävä sellaisen pakollisen 
valintamenettelyn tuloksia, jonka 
tarkastettava yhteisö järjestää 
tarkastusvaliokunnan vastuulla.
Tarkastettavan yhteisön olisi tällaisessa 
valintamenettelyssä pyydettävä 
lakisääteisiä tilintarkastajia tai 
tilintarkastusyhteisöjä, myös pieniä, 
tekemään ehdotus 
tilintarkastustoimeksiannosta.
Tarjouskilpailuasiakirjojen olisi sisällettävä 
avoimet ja syrjimättömät valintaperusteet, 
joita käytetään ehdotusten arvioinnissa.
Kun kuitenkin otetaan huomioon, että 
tällaisesta valintamenettelystä saattaisi 
aiheutua suhteettoman suuria kustannuksia 
sellaisille yrityksille, joilla on vähäinen 
markkina-arvo, tai yleisen edun kannalta 
merkittäville pienille ja keskisuurille 
yhteisöille niiden kokoa ajatellen, on 
tarkoituksenmukaista vapauttaa tällaiset 
yhteisöt kyseisestä velvollisuudesta.

päätös. Tämä johtaisi suurempaan 
avoimuuteen valintamenettelyssä ja 
parempaan vastuullisuuteen 
osakkeenomistajia kohtaan. 
Yhtiökokoukselle ehdotusta tehdessään 
yhtiön johto- tai hallintoelimen olisi näin 
ollen selitettävä, noudattaako se 
tarkastusvaliokunnan suositusta, ja jollei se 
näin tee, esitettävä syyt tähän.
Tarkastusvaliokunnan suosituksen olisi 
sisällettävä vähintään kaksi mahdollista 
tilintarkastustoimeksiannon suorittajaa ja 
asianmukaiset perustelut sille, miksi yhtä 
niistä pidetään parempana, jotta 
yhtiökokous voisi tehdä todellisen 
valinnan. Jotta tarkastusvaliokunta voisi 
esittää suosituksessaan oikeudenmukaiset 
ja asianmukaiset perustelut, sen olisi 
hyödynnettävä sellaisen pakollisen 
valintamenettelyn tuloksia, jonka 
tarkastettava yhteisö järjestää 
tarkastusvaliokunnan vastuulla.
Tarkastettavan yhteisön olisi tällaisessa 
valintamenettelyssä pyydettävä 
lakisääteisiä tilintarkastajia tai 
tilintarkastusyhteisöjä, myös pieniä, 
tekemään ehdotus 
tilintarkastustoimeksiannosta.
Tarjouskilpailuasiakirjojen olisi sisällettävä 
avoimet ja syrjimättömät valintaperusteet, 
joita käytetään ehdotusten arvioinnissa.
Kun kuitenkin otetaan huomioon, että 
tällaisesta valintamenettelystä saattaisi 
aiheutua suhteettoman suuria kustannuksia 
sellaisille yrityksille, joilla on vähäinen 
markkina-arvo, tai yleisen edun kannalta 
merkittäville pienille ja keskisuurille 
yhteisöille niiden kokoa ajatellen, on 
tarkoituksenmukaista vapauttaa tällaiset 
yhteisöt kyseisestä velvollisuudesta.

Or. en

Tarkistus 103
Pavel Poc
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta poistettaisiin läheisyyden uhka ja 
sen myötä lisättäisiin lakisääteisten 
tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen 
riippumattomuutta, on tärkeää säätää 
lakisääteinen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön tietyssä 
tarkastettavassa yhteisössä suorittaman 
tilintarkastustoimeksiannon 
enimmäispituudesta. Olisi myös 
perustettava asianmukainen vaiheittainen 
kiertojärjestelmä lakisääteiseen 
tilintarkastukseen osallistuvalle kaikkein
vastuullisemmassa asemassa olevalle 
henkilöstölle, mukaan lukien 
tilintarkastusyhteisön puolesta 
lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavat 
avainpartnerit. On myös tärkeää säätää 
tarkoituksenmukaisesta ajanjaksosta, 
jonka aikana tällainen lakisääteinen 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ei 
saa suorittaa saman yhteisön lakisääteistä 
tilintarkastusta. Jotta siirtymä tapahtuisi 
sujuvasti, aiemman tilintarkastajan olisi 
toimitettava relevantit tiedot sisältävä 
tehtävien luovutuskansio seuraavalle 
tilintarkastajalle.

(27) Jotta poistettaisiin läheisyyden uhka ja 
sen myötä lisättäisiin lakisääteisten 
tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen 
riippumattomuutta, on tärkeää luoda
asianmukainen vaiheittainen 
kiertojärjestelmä lakisääteiseen 
tilintarkastukseen osallistuvalle kaikkein
vastuullisimmassa asemassa olevalle 
henkilöstölle, mukaan lukien 
tilintarkastusyhteisön puolesta 
lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavat 
avainpartnerit.

Or. en

Tarkistus 104
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta poistettaisiin läheisyyden uhka ja 
sen myötä lisättäisiin lakisääteisten 
tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen 
riippumattomuutta, on tärkeää säätää 

(27) Jotta poistettaisiin läheisyyden uhka ja 
sen myötä lisättäisiin lakisääteisten 
tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen 
riippumattomuutta, on tärkeää säätää 
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lakisääteinen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön tietyssä 
tarkastettavassa yhteisössä suorittaman 
tilintarkastustoimeksiannon 
enimmäispituudesta. Olisi myös
perustettava asianmukainen vaiheittainen 
kiertojärjestelmä lakisääteiseen 
tilintarkastukseen osallistuvalle kaikkein
vastuullisemmassa asemassa olevalle 
henkilöstölle, mukaan lukien 
tilintarkastusyhteisön puolesta 
lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavat 
avainpartnerit. On myös tärkeää säätää 
tarkoituksenmukaisesta ajanjaksosta, 
jonka aikana tällainen lakisääteinen 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ei 
saa suorittaa saman yhteisön lakisääteistä 
tilintarkastusta. Jotta siirtymä tapahtuisi 
sujuvasti, aiemman tilintarkastajan olisi 
toimitettava relevantit tiedot sisältävä 
tehtävien luovutuskansio seuraavalle 
tilintarkastajalle.

lakisääteinen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön tietyssä 
tarkastettavassa yhteisössä suorittaman 
tilintarkastustoimeksiannon 
enimmäispituudesta. Kattava, avoin ja 
riippumaton tilintarkastuksen laadun 
arviointi olisi lisäksi dokumentoitava 
säännöllisesti ja asianmukaisesti. Tämän 
kattavan arvioinnin olisi oltava perustana 
yhtiökokouksen tekemälle tilintarkastajan 
valinnalle, jota seuraa 
tarjouspyyntömenettely vähintään joka 
seitsemäs vuosi. Lisäksi olisi perustettava 
asianmukainen vaiheittainen 
kiertojärjestelmä lakisääteiseen 
tilintarkastukseen osallistuvalle kaikkein
vastuullisimmassa asemassa olevalle 
henkilöstölle, mukaan lukien 
tilintarkastusyhteisön puolesta 
lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavat 
avainpartnerit.

Or. en

Tarkistus 105
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Jotta voidaan ottaa huomioon 
tilintarkastustoiminnan ja -markkinoiden 
kehittyminen, komissiolle olisi siirrettävä 
valta määrittää tekniset vaatimukset, jotka 
koskevat uudelle lakisääteiselle 
tilintarkastajalle tai 
tilintarkastusyhteisölle toimitettavan 
tehtävien luovutuskansion sisältöä ja
eurooppalaisen laatutodistuksen 
käyttöönottoa yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen lakisääteisiä 
tilintarkastuksia suorittavia lakisääteisiä 
tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä 

(43) Jotta voidaan ottaa huomioon 
tilintarkastustoiminnan ja -markkinoiden 
kehittyminen, komissiolle olisi siirrettävä 
valta määrittää tekniset vaatimukset, jotka 
koskevat eurooppalaisen laatutodistuksen 
käyttöönottoa yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen lakisääteisiä 
tilintarkastuksia suorittavia lakisääteisiä 
tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä 
varten.



AM\916386FI.doc 11/58 PE498.010v01-00

FI

varten.

Or. en

Tarkistus 106
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on noudatettava 
riittävää palkka- ja palkkiopolitiikkaa, joka 
tarjoaa riittävät suorituskannustimet 
tilintarkastusten laadun varmistamiseksi.
Työntekijöille maksettavat korvaukset ja 
tulosarviointi eivät varsinkaan saa olla 
riippuvaisia sen tuoton määrästä, jonka 
lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö saa tarkastettavalta 
yhteisöltä;

j) lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on noudatettava 
riittävää palkka- ja palkkiopolitiikkaa, joka 
tarjoaa riittävät suorituskannustimet 
tilintarkastusten laadun varmistamiseksi.
Lisäpalvelujen tarjoamisesta 
tarkastettavalle yhteisölle saatu voitto ei
varsinkaan saa vaikuttaa avainpartnereille 
tai muulle tilintarkastuksen kanssa 
suoraan tekemisissä olevalle 
luonnolliselle henkilölle maksettaviin 
korvauksiin tai heitä koskeviin arvioihin. 
Tämä ei estä voittojen tavanomaista 
jakamista yhteisön osakkaiden välillä.

Or. es

Tarkistus 107
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tilintarkastusten oheispalvelujen tarjoaminen on riittävällä tavalla säännelty voimassa 
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olevilla kansainvälisillä eettisillä standardeilla ja mahdolliset muutokset olisi tehtävä niihin.

Tarkistus 108
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kielto tarjota tilintarkastuksen 
oheispalveluja

Muiden kuin varmennusta koskevien 
palvelujen tarjoaminen

Or. en

Perustelu

Muut kuin varmennusta koskevat palvelut voidaan joko kieltää yleisesti, tai kieltää tai sallia 
tapauskohtaisesti taikka sallia yleisesti. Jos tiettyjen tilintarkastuksen oheispalvelujen 
katsotaan vaarantavan riippumattomuuden, niistä olisi tehtävä erillinen luettelo ja ne olisi 
kiellettävä. Ehdotamme siis, että 10 artiklan otsikosta poistetaan sana "kielto". Sen sijaan 
haluamme sisällyttää siihen mudenpalvelujen kuin varmennuspalvelujen (tilintarkastusten 
oheispalvelut) tarjoamista koskevat säännöt.

Tarkistus 109
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen lakisääteisiä tilintarkastuksia 
suorittava lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö saa tarjota 
tarkastettavalle yhteisölle, sen 
emoyritykselle ja sen määräysvallassa 
oleville yrityksille lakisääteisen 
tilintarkastuksen palveluja ja 
tilintarkastuksen liitännäispalveluja.

1. Yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen lakisääteisiä tilintarkastuksia 
suorittava lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö ei saa tarjota 
tarkastettavalle yhteisölle, sen 
emoyritykselle ja sen määräysvallassa 
oleville yrityksille, joille tarkastettava 
yhteisö on olennainen, 3 kohdassa 
tarkoitettuja kiellettyjä palveluja.

1 a. Muita kuin varmennusta koskevia 
palveluja, joita ei ole luokiteltu 
kielletyiksi, voidaan tarjota mikäli 
tarkastusvaliokunta [tai johtoryhmä] 
antaa sille ennakkohyväksynnän. Joka 
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tapauksessa muiden kuin varmennusta 
koskevien palvelujen tarjoaminen ei saa 
millään tavalla vaarantaa yleisen edun 
kannalta merkittävän yhteisön 
lakisääteisen tilintarkastajan 
riippumattomuutta.

Or. en

Perustelu

Kattava luettelo voimassa olevista kielloista on vahvistettu EU:n suosituksessa 
tilintarkastajan riippumattomuuden perusperiaatteista EU:ssa (2002/590/EY). Tämä 
kiellettyjen palvelujen luettelo on vahvistettu useaan kertaan IESBAn (International Ethics 
Standards Board for Accountants) säännöissä. Ehdotamme 10 artiklan 1 kohdassa sen 
selventämistä, että lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ei saa tarjota 
jäljempänä olevissa alakohdissa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Muussa tapauksessa 
varmennusta koskevia palveluja, joita ei ole luokiteltu kielletyiksi, voidaan tarjota mikäli 
tarkastusvaliokunta antaa sille ennakkohyväksynnän.

Tarkistus 110
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos lakisääteinen tilintarkastaja kuuluu 
johonkin ketjuun, tällaisen ketjun jäsenet 
saavat unionissa tarjota tarkastettavalle 
yhteisölle, sen emoyritykselle ja sen 
määräysvallassa oleville yrityksille 
lakisääteisen tilintarkastuksen palveluja 
tai tilintarkastuksen liitännäispalveluja.

Jos emoyritystä ei tarkasta lakisääteisiä 
tilintarkastuksia suorittava lakisääteinen 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tai 
siihen liittyvä ketjuuntunut yhteisö, edellä 
mainittuja kiellettyjen palvelujen 
tarjoamista koskevia rajoituksia ei 
sovelleta.

Or. en

Perustelu

On tarpeen yhdenmukaistaa "emoyritystä" koskeva sanamuoto IESBAn sääntöihin lukuun 
ottamatta tilanteita, joissa emoryitystä itseään ei tarkasta tilintarkastusyhteisö tai 
ketjuuntunut yhteisö.
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Tarkistus 111
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa tätä artiklaa 
tilintarkastuksen liitännäispalveluilla 
tarkoitetaan seuraavia:

Poistetaan.

a) välitilinpäätöksen tilintarkastus tai 
tarkastelu;
b) hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää 
koskevien selvitysten varmennus;
c) yritysten yhteiskuntavastuuseen 
liittyvien seikkojen varmennus;
d) sääntelyn edellyttämän raportoinnin 
varmennus tai todistaminen lakisääteisen 
tilintarkastuksen soveltamisalaa 
laajemmin finanssilaitosten 
sääntelyviranomaisille näiden 
auttamiseksi tehtäviensä hoitamisessa; 
esimerkiksi pääomavaatimukset tai 
erityiset vakavaraisuussuhteet, joiden 
avulla määritetään, kuinka 
todennäköisesti yritys täyttää jatkossakin 
velkasitoumuksensa;
e) todistuksen antaminen verovaatimusten 
noudattamisesta, jos tällaista todistamista 
edellytetään kansallisessa 
lainsäädännössä;
f) mitkä tahansa muut 
tilintarkastustyöhön liittyvät lakisääteiset 
tehtävät, jotka lakisääteiselle 
tilintarkastajalle tai 
tilintarkastusyhteisölle asetetaan unionin 
lainsäädännössä.

Or. en

Perustelu

Tilintarkastuksen liitännäispalveluja koskeva 10 artiklan 2 kohta ehdotetaan poistettavaksi. 
Ehdotetaan luetteloa kielletyistä palveluista, mutta ei suositella luetteloa tilintarkastuksen 
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liitännäispalveluista, joita ainoastaan lakisäätäinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö 
voi kohtuullisesti tarjota. Tällaisten palvelujen suorittamista tilintarkastajan toimesta voidaan 
joko vaatia tai sitten tilintarkastaja on parhaassa asemassa tarjoamaan niitä tilintarkastuksen 
asiakkaalle, koska palvelu on läheisessä yhteydessä tilintarkastustyöhön. Näin ollen 
asetuksella pyritään sallimaan palvellut, joita kutsutaan nimellä "tilintarkastuksen 
liitännäispalvelut".

Tarkistus 112
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen lakisääteisiä tilintarkastuksia 
suorittava lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö ei saa suoraan tai 
välillisesti tarjota tarkastettavalle 
yhteisölle, sen emoyritykselle eikä sen 
määräysvallassa oleville yrityksille 
tilintarkastuksen oheispalveluja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 113
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos lakisääteinen tilintarkastaja kuuluu 
johonkin ketjuun, tällaisen ketjun jäsenet 
eivät saa tarjota tarkastettavalle yhteisölle, 
sen emoyritykselle eivätkä sen 
määräysvallassa oleville yrityksille 
tilintarkastuksen oheispalveluja 
unionissa.

Poistetaan.

Or. en



PE498.010v01-00 16/58 AM\916386FI.doc

FI

Tarkistus 114
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä artiklassa ’tilintarkastuksen 
oheispalveluilla’ tarkoitetaan seuraavia:

3. Tässä artiklassa ’kielletyillä palveluilla’ 
tarkoitetaan seuraavia:

a) palvelut, jotka johtavat aina 
eturistiriitoihin:

a) kaikki palvelut, joissa lakisääteinen 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö 
omaksuu hallintavastuun tai tekee 
merkittäviä arvioita ja päätöksiä 
tilintarkastusasiakkaan puolesta;

i) tilintarkastukseen liittymättömät 
asiantuntijapalvelut, veroneuvonta, yleiset 
johtamispalvelut ja muut 
neuvontapalvelut;
ii) kirjanpito sekä kirjanpitoaineiston ja 
tilinpäätösten valmistelu;

b) tilintarkastus ja kirjanpito, mukaan 
lukien palkanlaskentapalvelut, sekä 
kirjanpitoaineiston ja tilinpäätösten 
valmistelu;

iii) tilinpäätökseen sisältyvien 
taloudellisten tietojen valmisteluun ja/tai 
tarkastamiseen liittyvän sisäisen valvonnan 
tai riskienhallinnan menettelyn suunnittelu 
ja toteutus sekä riskineuvonta;

c) tilinpäätökseen sisältyvien taloudellisten 
tietojen valmisteluun ja/tai tarkastamiseen 
liittyvän sisäisen valvonnan tai 
riskienhallinnan menettelyn suunnittelu ja 
toteutus sekä riskineuvonta, jos

i) ne muodostavat merkittävän osan 
tilinpäätösraportoinnin sisäisestä 
valvonnasta tai 
ii) niistä saadaan yhteisön lausunnon 
kohteena olevan asiakkaan 
kirjanpitoaineiston tai tilinpäätöksen 
kannalta merkittävää tietoa ja ne 
muodostavat oman työn tarkastamisen 
uhan;

iv) arvonmäärityspalvelut, käyvän arvon 
lausuntojen eli fairness opinion -
lausuntojen antaminen tai 
luontoissuorituksia koskevat raportit;

d) arvonmäärityspalvelut, jos 
arvonmäärityksellä on erikseen tai 
yhdessä olennainen vaikutus 
tilinpäätöksiin, joista yhteisö antaa 
lausunnon;

v) vakuutusmatemaattiset ja oikeudelliset e) vakuutusmatemaattiset ja oikeudelliset 
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palvelut, mukaan lukien riita-asioiden 
ratkaiseminen;

palvelut, mukaan lukien erimielisyyksien 
tai riita-asioiden ratkaiseminen, jos asiaan 
liittyvät summat ovat olennaisia niiden 
tilinpäätösten kannalta, joista yhteisö 
antaa lausunnon;

vi) direktiivin 2006/43/EY 2 artiklan 13 
kohdan b–j alakohdassa tarkoitettujen 
yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen tilinpäätöstietojärjestelmien 
suunnittelu ja toteutus;
vii) osallistuminen asiakkaan sisäiseen 
tarkastukseen sekä sisäisen tarkastuksen 
toimintoon liittyvien palvelujen 
tarjoaminen;

f) osallistuminen asiakkaan sisäiseen 
tarkastukseen sekä sisäisen tarkastuksen 
toimintoon liittyvien palvelujen 
tarjoaminen;

viii) välittämiseen, kauppaan, 
sijoitusneuvontaan tai 
sijoituspankkitoimintaan liittyvät palvelut;

g) välittämiseen, kauppaan, 
sijoitusneuvontaan tai 
sijoituspankkitoimintaan liittyvät palvelut, 
mukaan lukien yritysrahoituspalvelut, 
joihin liittyy tilintarkastusasiakkaan 
osakkeiden myynnin edistäminen, 
kaupankäynti tämän osakkeilla tai tämän 
osakkeisiin liittyvän merkintäsitoumuksen 
antaminen;

b) palvelut, jotka voivat johtaa 
eturistiriitoihin:
i) henkilöresursseihin liittyvät palvelut, 
myös ylimmän johdon palvelukseenotto; 

h) henkilöresursseihin liittyvät palvelut, 
myös yhteisön ylimmän johdon, johtajan 
tai virkailijan palvelukseenotto tehtäviin, 
joissa on mahdollisuus vaikuttaa 
merkittävästi asiakkaan sellaisen 
kirjanpitoaineiston tai tilinpäätösten 
valmisteluun, joista yhteisö antaa 
lausunnon. Näihin kiellettyihin 
palveluihin kuuluvat hakijoiden etsiminen 
tällaisiin tehtäviin ja tällaisiin tehtävin 
hakevien henkilöiden suositusten 
tarkistaminen.

ii) tukikirjeiden (comfort letters) 
esittäminen sijoittajille yrityksen 
arvopapereiden liikkeeseenlaskun 
yhteydessä;
iii) direktiivin 2006/43/EY 2 artiklan 13 
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen tilinpäätöstietojärjestelmien 
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suunnittelu ja toteutus;
iv) mahdollisia sulautumia ja 
omistusosuuksien hankintaa koskevat, 
myyjä- tai ostajapuoleelle tarjottavat 
yritystarkastuspalvelut (due diligence) 
sekä tarkastettavaa yhteisöä koskevan 
varmennuksen tarjoaminen muille 
osapuolille rahoitus- tai yritystoimintaan 
liittyvissä liiketoimissa.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 10 artiklan 3 kohdan luettelo "tilintarkastuksen oheispalveluista" korvataan 
luettelolla "kielletyistä palveluista". Tiettyjen tilitarkastuksen oheispalvelujen voidaan katsoa 
uhkaavan tilintarkastajan riippumattomuutta siinä määrin, että ainoa mahdollinen ratkaisu 
on kieltää kyseisten palvelujen tarjoaminen tilintarkastusasiakkaille. Ei voida tukea 
tilintarkastuksen oheispalvelujen tarjoamisen täydellistä kieltämistä, vain niiden, jotka on 
selvästi kielletty. Muiden tilintarkastuksen oheispalvelujen osalta saattaa usein olla 
mahdollista vähentää tällaista uhkaa hyväksyttävälle tasolle toteuttamalla erityisiä 
tilintarkastajan riippumattomuutta turvaavia toimenpiteitä. 

Tarkistus 115
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – a alakohta – viii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

viii a) henkilöresursseihin liittyvät 
palvelut, joihin sisältyy ylimmän johdon 
palvelukseenotto;

Or. es

Tarkistus 116
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jos sellaisen ketjun jäsen, johon yleisen 
edun kannalta merkittävän yhteisön 
lakisääteistä tilintarkastusta suorittava 
lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö kuuluu, tarjoaa 
tilintarkastuksen oheispalveluja 
kolmanteen maahan sijoittautuneelle, 
tarkastettavan yleisen edun kannalta 
merkittävän yhteisön määräysvallassa 
olevalle yritykselle, asianomaisen 
lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on arvioitava, 
vaarantaako tällainen ketjun jäsenen 
harjoittama palveluntarjonta 
lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön 
riippumattomuuden.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 117
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos asialla on vaikutuksia lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
riippumattomuuteen, lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
on sovellettava varotoimia tällaisen 
kolmannessa maassa harjoitettavan 
palveluntarjonnan aiheuttamien uhkien 
lieventämiseksi. Lakisääteinen 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi 
jatkaa yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön lakisääteisen tilintarkastuksen 
suorittamista ainoastaan, jos 
asianomainen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö voi 11 artiklan 
mukaisesti perustella sen, ettei tällainen 

Poistetaan.
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palveluntarjonta vaikuta sen 
ammatilliseen harkintaan ja 
tilintarkastuskertomukseen.

Or. en

Perustelu

Asetusluonnoksen 10 artiklan 4 kohta olisi sisällytettävä 10 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 118
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistumisen tarkastettavan yhteisön 
päätöksentekoon ja 3 kohdan a alakohdan 
ii ja iii alakohdassa tarkoitettujen 
palveluiden tarjoamisen katsotaan aina 
vaikuttavan tällaiseen 
riippumattomuuteen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Asetusluonnoksen 10 artiklan 4 kohta olisi sisällytettävä 10 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 119
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 3 kohdan a alakohdan i 
alakohdassa ja iv–viii alakohdassa 
tarkoitettujen palvelujen tarjonnan on 
oletettava vaikuttavan tällaiseen 
riippumattomuuteen.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Asetusluonnoksen 10 artiklan 4 kohta olisi sisällytettävä 10 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 120
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö voi pyytää 
toimivaltaisen viranomaisen lausuntoa 
tästä seikasta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Asetusluonnoksen 10 artiklan 4 kohta olisi sisällytettävä 10 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 121
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos tilintarkastusyhteisö saa yli 
kolmanneksen vuotuisista 
tilintarkastustuloistaan suurilta yleisen 
edun kannalta merkittäviltä yhteisöiltä ja 
kuuluu ketjuun, joiden jäsenten vuotuiset 
tilintarkastustulot ovat Euroopan 
unionissa yhteensä yli 1 500 miljoonaa 
euroa, sen on täytettävä seuraavat 
edellytykset:

Poistetaan.

a) se ei saa tarjota suoraan tai välillisesti 
yhdellekään yleisen edun kannalta 
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merkittävälle yhteisölle tilintarkastuksen 
oheispalveluja;
b) se ei saa kuulua sellaiseen ketjuun, 
joka tarjoaa tilintarkastuksen 
oheispalveluja unionissa;
c) yhteisöllä, joka tarjoaa 3 kohdassa 
lueteltuja palveluja, ei saa suoraan tai 
välillisesti olla yli 5:tä prosenttia 
tilintarkastusyhteisön pääomasta tai 
äänioikeuksista;
d) yhteisöillä, jotka tarjoavat 3 kohdassa 
lueteltuja palveluja, ei saa yhdessä olla 
suoraan tai välillisesti yli 10:tä prosenttia 
tilintarkastusyhteisön pääomasta tai 
äänioikeuksista;
e) tällaisella tilintarkastusyhteisöllä ei saa 
suoraan tai välillisesti olla yli 
5:tä prosenttia sellaisen yhteisön 
pääomasta tai äänioikeuksista, joka 
tarjoaa 3 kohdassa lueteltuja palveluja.

Or. en

Tarkistus 122
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jos tilintarkastusyhteisö saa yli 
kolmanneksen vuotuisista 
tilintarkastustuloistaan suurilta yleisen 
edun kannalta merkittäviltä yhteisöiltä ja 
kuuluu ketjuun, joiden jäsenten vuotuiset 
tilintarkastustulot ovat Euroopan unionissa 
yhteensä yli 1 500 miljoonaa euroa, sen on 
täytettävä seuraavat edellytykset:

5. Jos tilintarkastusyhteisö saa yli 
kolmanneksen vuotuisista 
tilintarkastustuloistaan suurilta yleisen 
edun kannalta merkittäviltä yhteisöiltä ja 
kuuluu ketjuun, joiden jäsenten vuotuiset 
tilintarkastustulot ovat Euroopan unionissa 
yhteensä yli 1 500 miljoonaa euroa – kun 
näiden kynnysten laskemisessa ei oteta 
lukuun tuloja tilintarkastuksista, joita 
varten on nimitetty useampi kuin yksi 
tilintarkastusyhteisö – sen on täytettävä 
seuraavat edellytykset:
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Or. en

Perustelu

Niin sanottujen "vain tilintarkastus -yhteisöjen" käsite tuntuu epäsuhtaiselta. Sen vuoksi, ja 
yhteisten tilintarkastusten edistämisesi ehdotetaan, että erittäin suurille 
tilintarkastusyhteisöille, jotka pyrkivät laajentamaan tilintarkastusliiketoimintaansa, 
annetaan mahdollisuus toimia yhteistyössä muiden tilintarkastusyhteisöjen kanssa. Tämä 
antaa myös pienemmille tilintarkastusyhteisöille mahdollisuuden saada toimekasantoja 
suuremmilta tarkastettavilta yksiköiltä yhdessä suurten ketjuuntuneiden kumppaniyhteisöjen 
kanssa. Näin varmistetaan, että markkinoilla tehdään edes muutamia yhteisiä 
tilintarkastuksia tekemättä sitä yleisesti pakolliseksi.

Tarkistus 123
Jaroslav Paška

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 68 artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan mukauttaa 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista 
tilintarkastuksen liitännäispalveluista 
laadittua luetteloa ja tämän artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuista tilintarkastuksen 
oheispalveluista laadittua luetteloa.
Tällaista valtaa käyttäessään komissio 
ottaa huomioon tilintarkastuksessa ja 
tilintarkastajien ammattialalla tapahtuvan 
kehityksen.

6. Jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti 
tehdä lisäyksiä lakisääteisiltä 
tilintarkastajilta tai 
tilintarkastusyhteisöiltä, joiden 
kotijäsenvaltiona kyseiset jäsenvaltiot 
ovat, 3 kohdan nojalla kiellettyjen 
palvelujen luetteloon, jos kyseiset lisäykset 
ovat seurausta voimassa olevien 
kansallisten lakien tai asetusten 
vaatimuksista.

Or. en

Perustelu

Kyseessä ei ole epäoleellinen asia eikä sitä siten voida delegoida. Mahdolliset muutokset olisi 
tehtävä Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymillä säädöksillä. Tarkistuksella 
varmistetaan, että jäsenvaltiot voivat tehdä lisäyksiä kiellettyjen palvelujen luetteloon, jos 
lisäys perustuu voimassa oleviin lakeihin tai asetuksiin. Muutoksessa tunnustetaan, että 
vaikka yhdenmukaistaminen on yleinen tavoite, eräät jäsenvaltiot voivat katsoa, että myös 
niiden voimassa olevia kansallisia erityissäännöksiä olisi sovellettava edelleen, jos ne 
tarjoavat tiukempia normeja.
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Tarkistus 124
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 68 artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan mukauttaa 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista 
tilintarkastuksen liitännäispalveluista 
laadittua luetteloa ja tämän artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuista tilintarkastuksen 
oheispalveluista laadittua luetteloa. 
Tällaista valtaa käyttäessään komissio 
ottaa huomioon tilintarkastuksessa ja 
tilintarkastajien ammattialalla tapahtuvan 
kehityksen.

6. Jäsenvaltiot voivat sisällyttää 
kansallisten vaatimusten ja lakien 
perusteella muita kiellettyjä palveluja 
3 kohdassa kiellettyjen palvelujen 
luetteloon.

Or. en

Perustelu

Asetusluonnoksen 10 artiklan 6 kohta olisi poistettava. Säädöksiä ei saisi delegoida, vaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä ne. Jos jäsenvaltio kuitenkin haluaa 
vahvistaa paikallisia sääntöjään, se olisi sallittava.

Tarkistus 125
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tarkastettava yhteisö on vapautettu 
tarkastusvaliokunnan 
perustamisvelvollisuudesta, tarkastettavan 
yhteisön on päätettävä, mikä kyseisen 
yhteisön elin tai taho hoitaa tässä kohdassa 
tarkastusvaliokunnalle osoitetut tehtävät.

Jos tarkastettava yhteisö on vapautettu 
tarkastusvaliokunnan 
perustamisvelvollisuudesta, tarkastettavan 
yhteisön on päätettävä, mikä kyseisen 
yhteisön elin tai taho hoitaa tässä kohdassa 
tarkastusvaliokunnalle osoitetut tehtävät, 
jotta voidaan välttää eturistiriitoja, 
varmistaa riippumattomuus ja 
ammattietiikka.
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Or. en

Tarkistus 126
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on luotava kustakin
suoritetusta lakisääteisestä 
tilintarkastuksesta tilintarkastuskansio.
Tilintarkastuskansion on sisällettävä 
vähintään seuraavat tiedot ja asiakirjat,
joko paperisena tai sähköisessä muodossa:

5. Lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on luotava kustakin 
suoritetusta lakisääteisestä 
tilintarkastuksesta tilintarkastuskansio.
Tilintarkastuskansion on sisällettävä 
vähintään seuraavat tiedot ja asiakirjat, 
paperisena ja sähköisessä muodossa:

Or. ro

Tarkistus 127
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Lakisääteisen tilintarkastajan tai 
lakisääteisten tilintarkastajien tai 
tilintarkastusyhteisön tai 
tilintarkastusyhteisöjen on noudatettava 
direktiivin 2006/43/EY 26 artiklassa 
tarkoitettuja kansainvälisiä 
tilintarkastusstandardeja suorittaessaan 
yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen lakisääteisiä tilintarkastuksia
edellyttäen, että kyseiset standardit ovat 
tämän asetuksen vaatimusten mukaisia.

Lakisääteisen tilintarkastajan tai 
lakisääteisten tilintarkastajien tai 
tilintarkastusyhteisön tai 
tilintarkastusyhteisöjen on noudatettava 
direktiivin 2006/43/EY 26 artiklassa 
tarkoitettuja kansainvälisiä 
tilintarkastusstandardeja suorittaessaan 
yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen lakisääteisiä tilintarkastuksia.

Or. en
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Tarkistus 128
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tilintarkastuskertomusten sisältöä olisi säänneltävä voimassa olevilla kansainvälisillä 
eettisillä standardeilla ja mahdolliset muutokset olisi tehtävä niihin.

Tarkistus 129
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tilintarkastuskertomus saa olla 
enintään neljän sivun tai 10 000 merkin 
(ilman välilyöntejä) pituinen. Se ei saa 
sisältää ristikkäisviittauksia 23 artiklassa 
tarkoitettuun tarkastusvaliokunnalle 
annettavaan täydentävään kertomukseen.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 130
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Täydentävä kertomus esitetään 
tarkastettavan yhteisön yhtiökokoukselle, 

Poistetaan.
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jos tarkastettavan yhteisön johto- tai 
hallintoelin niin päättää.

Or. en

Tarkistus 131
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tarkastusvaliokunnan suorittama 
lakisääteisen tilintarkastuksen valvonta

Tarkastusvaliokunnan suorittama 
lakisääteisen tilintarkastuksen tarkastelu

Or. fr

Tarkistus 132
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön tarkastusvaliokunnan on
seurattava lakisääteisen tilintarkastuksen 
suorittavan lakisääteisen tilintarkastajan tai 
suorittavien lakisääteisten tilintarkastajien 
tai suorittavan tilintarkastusyhteisön tai 
suorittavien tilintarkastusyhteisöjen työtä.

Yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön tarkastusvaliokunnan on
tarkasteltava lakisääteisen 
tilintarkastuksen suorittavan lakisääteisen 
tilintarkastajan tai suorittavien 
lakisääteisten tilintarkastajien tai 
suorittavan tilintarkastusyhteisön tai 
suorittavien tilintarkastusyhteisöjen työtä.

Or. fr

Perustelu

Jos tarkastusvaliokunta seuraa lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen 
työtä, niiden riippumattomuus voi joutua vaaraan. Ehdotan, että niiden työltä tarkastellaan 
eikä seurata.
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Tarkistus 133
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tarkastusvaliokunnan jäsenten on 
osallistuttava koulutusohjelmiin, jotta 
varmistetaan heidän tehtäviensä 
täyttämisen kannalta riittävä teknisen 
tietämyksen taso.

Or. ro

Tarkistus 134
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei ole kyse 33 artiklan 1 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesta 
tilintarkastustoimeksiannon uusimisesta, 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
tarkastusvaliokunnan suositus on laadittava 
tarkastettavan yhteisön järjestämän 
valintamenettelyn jälkeen noudattaen 
seuraavia perusteita:

3. Jos yleisen edun kannalta merkittävä 
yhteisö kilpailuttaa tilintarkastuksen,
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
tarkastusvaliokunnan suositus on laadittava 
tarkastettavan yhteisön järjestämän 
valintamenettelyn jälkeen ottaen 
huomioon seuraavat perusteet:

Or. en

Perustelu

Jotta toimittaisiin tarkastusvaliokunnan tässä säädöksessä laajennetun roolin mukaisesti on 
jätettävä tarkastusvaliokunnan tehtäväksi määritellä, onko tarjouspyyntömenettely 
tarkoituksenmukainen, kun harkitaan uuden tilintarkastusyhteisön nimittämistä. Tämä etenkin 
periaatteisiin ja suuntaviivoihin tukeutuva lähestymistapa on myös unionin yritysten 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan toimintalinjan mukainen.
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Tarkistus 135
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei ole kyse 33 artiklan 1 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesta 
tilintarkastustoimeksiannon uusimisesta, 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
tarkastusvaliokunnan suositus on laadittava 
tarkastettavan yhteisön järjestämän 
valintamenettelyn jälkeen noudattaen 
seuraavia perusteita:

3. Jos yleisen edun kannalta merkittävä 
yhteisö kilpailuttaa tilintarkastuksen,
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
tarkastusvaliokunnan suositus on laadittava 
tarkastettavan yhteisön järjestämän 
valintamenettelyn jälkeen noudattaen 
seuraavia perusteita:

Or. en

Tarkistus 136
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei ole kyse 33 artiklan 1 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesta 
tilintarkastustoimeksiannon uusimisesta, 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
tarkastusvaliokunnan suositus on
laadittava tarkastettavan yhteisön 
järjestämän valintamenettelyn jälkeen 
noudattaen seuraavia perusteita:

3. Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
tarkastusvaliokunnan suositus on 
tarkastettavan yhteisön järjestämän
tarjouspyyntömenettelyn jälkeen
laadittava, kun tarkastettava yhteisö niin 
päättää, ja viimeistään seitsemän vuoden 
kuluttua uudistetusta 
tilintarkastustoimeksiannosta noudattaen 
seuraavia perusteita:

Or. en

Perustelu

Vaikka tilintarkastustoimeksiannon enimmäiskeston olisi oltava 14 vuotta, tarjouskilpailu 
olisi järjestettävä vähintään joka seitsemäs vuosi, jotta kilpaileville tilintarkastajille tai 
tilintarkastusyhteistöille voidaan antaa mahdollisuus esittää toimeksiantoa koskeva ehdotus.
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Tarkistus 137
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei ole kyse 33 artiklan 1 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesta 
tilintarkastustoimeksiannon uusimisesta, 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
tarkastusvaliokunnan suositus on laadittava 
tarkastettavan yhteisön järjestämän
valintamenettelyn jälkeen noudattaen 
seuraavia perusteita:

3. Jollei ole kyse 33 artiklan 1 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesta 
tilintarkastustoimeksiannon uusimisesta, 
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
tarkastusvaliokunnan suositus on laadittava 
tarkastettavan yhteisön järjestämän
julkisen hankintamenettelyn jälkeen 
noudattaen seuraavia perusteita:

Or. ro

Tarkistus 138
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarkastettavalla yhteisöllä on oltava 
vapaus pyytää ketä tahansa lakisääteistä 
tilintarkastajaa tai mitä tahansa 
tilintarkastusyhteisöä tekemään 
lakisääteisiä tilintarkastuspalveluja 
koskevan ehdotuksen sillä ehdolla, että 33 
artiklan 2 kohtaa noudatetaan ja että 
vähintään yksi pyynnön kohteina olevista 
tilintarkastajista tai 
tilintarkastusyhteisöistä on sellainen, joka 
ei ole saanut yli 15:tä prosenttia 
tilintarkastuspalkkioidensa 
kokonaismäärästä suurilta yleisen edun 
kannalta merkittäviltä yhteisöiltä 
kyseisessä jäsenvaltiossa edellisen 
kalenterivuoden aikana;

a) tarkastettavan yhteisön on julkistettava 
tarjouskilpailu 
tilintarkastustoimeksiannosta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä ja 
kansallisissa sanomalehdissä tai 
julkaisuissa. Tarjouskilpailuasiakirjojen 
olisi sisällettävä avoimet ja syrjimättömät 
valintaperusteet, joita käytetään 
ehdotusten arvioinnissa. Noudatetaan
33 artiklan 2 kohdan määräyksiä.

Or. ro
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Perustelu

On tärkeää, että valintamenettely on avoin ja että kaikki mahdolliset tarjoajat voivat 
osallistua siihen. 

Tarkistus 139
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarkastettavalla yhteisöllä on oltava 
vapaus pyytää ketä tahansa lakisääteistä 
tilintarkastajaa tai mitä tahansa 
tilintarkastusyhteisöä tekemään 
lakisääteisiä tilintarkastuspalveluja 
koskevan ehdotuksen sillä ehdolla, että 33 
artiklan 2 kohtaa noudatetaan ja että
vähintään yksi pyynnön kohteina olevista
tilintarkastajista tai
tilintarkastusyhteisöistä on sellainen, joka 
ei ole saanut yli 15:tä prosenttia 
tilintarkastuspalkkioidensa 
kokonaismäärästä suurilta yleisen edun 
kannalta merkittäviltä yhteisöiltä 
kyseisessä jäsenvaltiossa edellisen 
kalenterivuoden aikana;

a) tarkastettavalla yhteisöllä on oltava 
vapaus pyytää ketä tahansa lakisääteistä 
tilintarkastajaa tai mitä tahansa 
tilintarkastusyhteisöä tekemään 
lakisääteisiä tilintarkastuspalveluja 
koskevan ehdotuksen sillä ehdolla, että
33 artiklan 2 kohtaa noudatetaan. 
Vähintään yhden pyynnön kohteina 
olevista tilintarkastusyhteisöistä on oltava 
pienempi tilintarkastusyhteisö, kun 
perusteena käytetään liikevaihtoa, 
työntekijöiden lukumäärää ja edellisenä 
varainhoitovuonna yleisen edun kannalta
merkittävissä yhteisöissä suoritettujen 
lakisääteisten tilintarkastusten 
lukumäärää sen mukaan, kuin 
toimivaltainen viranomainen on 
julkistanut 32 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Alkuperäistä tekstiä voidaan pitää epäsuhtaisena, sen voidaan katsoa vääristävän kilpailua ja 
mahdollisesti vahingoittavan tilintarkastusten laatua, mutta tarkistus antaa mahdollisuuden 
säilyttää kilpailua ja valinnanvapautta koskevan tavoitteen.

Tarkistus 140
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkastettavan yhteisön on laadittava 
tarjouspyyntöasiakirjat pyynnön kohteina 
olevia lakisääteisiä tilintarkastajia tai 
tilintarkastusyhteisöjä varten.
Tarjouspyyntöasiakirjoissa tilintarkastajille 
ja tilintarkastusyhteisöille on selostettava 
tarkastettavan yhteisön liiketoiminta ja 
suoritettavan lakisääteisen tilintarkastuksen 
tyyppi. Tarjouspyyntöasiakirjojen on 
sisällettävä avoimet ja syrjimättömät 
valintaperusteet, joita tarkastettava yhteisö 
käyttää arvioidessaan lakisääteisten 
tilintarkastajien tai tilintarkastusyhteisöjen 
tekemiä ehdotuksia;

c) tarkastettavan yhteisön on laadittava 
tarjouspyyntöasiakirjat pyynnön kohteina 
olevia lakisääteisiä tilintarkastajia varten, 
jotka on kutsuttu esittämään tarjouksen 
julkisessa tarjouskilpailussa.
Tarjouspyyntöasiakirjoissa tilintarkastajille 
ja tilintarkastusyhteisöille on selostettava 
tarkastettavan yhteisön liiketoiminta ja 
suoritettavan lakisääteisen tilintarkastuksen 
tyyppi. Tarjouspyyntöasiakirjojen on 
sisällettävä avoimet ja syrjimättömät 
valintaperusteet, joita tarkastettava yhteisö 
käyttää arvioidessaan lakisääteisten 
tilintarkastajien tai tilintarkastusyhteisöjen 
tekemiä ehdotuksia;

Or. ro

Tarkistus 141
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yleisen edun kannalta merkittäviä 
yhteisöjä, jotka täyttävät direktiivin 
2003/71/EY 2 artiklan 1 kohdan f ja t 
alakohdan vaatimukset, ei saa vaatia 
soveltamaan 4 kohdassa tarkoitettua 
valintamenettelyä.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 142
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hallinto- tai valvontaelimen 
ehdotuksen, joka esitetään tarkastettavan 
yhteisön yhtiökokoukselle tai sen jäsenten 
kokoukselle lakisääteisten 
tilintarkastajien tai 
tilintarkastusyhteisöjen nimeämiseksi, on 
sisällettävä tarkastusvaliokunnan 
esittämä suositus.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 143
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hallinto- tai valvontaelimen ehdotus 
poikkeaa tarkastusvaliokunnan 
suosituksesta, ehdotuksessa on 
perusteltava, minkä vuoksi 
tarkastusvaliokunnan suositusta ei ole 
noudatettu.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 144
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hallinto- tai valvontaelimen ehdotus 
poikkeaa tarkastusvaliokunnan 
suosituksesta, ehdotuksessa on 

Jos hallinto- tai valvontaelimen ehdotus 
poikkeaa tarkastusvaliokunnan 
suosituksesta, ehdotuksessa on 
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perusteltava, minkä vuoksi 
tarkastusvaliokunnan suositusta ei ole 
noudatettu.

perusteltava, minkä vuoksi 
tarkastusvaliokunnan suositusta ei ole 
noudatettu. Sen on myös esitettävä 
perustelut, jos 3 kohdassa tarkoitetun 
tarjouspyyntömenettelyn jälkeen 
ehdotetaan tilintarkastustoimeksiannon 
uusimista.

Or. en

Perustelu

Noudata tai selitä -periaatteen esimerkkiä noudattaen on esitettävä syyt, mikäli 
tarjouskilpailusta huolimatta ehdotetaan istuvan tilintarkastajan toimeksiannon uusimista. 
Tällä korostetaan jälleen sitä, että olisi harkittava perusteellisesti käytettävissä olevia 
vaihtoehtoja.

Tarkistus 145
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos on kyse luottolaitoksesta tai 
vakuutusyrityksestä, hallinto- tai 
valvontaelimen on toimitettava 
ehdotusluonnoksensa 35 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Jäljempänä 35 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetulla toimivaltaisella 
viranomaisella on oltava veto-oikeus 
suosituksessa ehdotettuun valintaan.
Tällainen vastustus on perusteltava 
asianmukaisesti.

6. Hallinto- tai valvontaelimen on 
toimitettava ehdotusluonnoksensa
35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.
Ehdotusluonnokseen on liitettävä 
32 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun 
kattavan arvioinnin tulokset. Jäljempänä 
35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla 
toimivaltaisella viranomaisella on oltava 
veto-oikeus suosituksessa ehdotettuun 
valintaan. Tällainen vastustus on 
perusteltava asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Arviointi olisi asetettava toimivaltaisen viranomaisen saataville. Nämä tiedot ja niihin liittyvä 
veto-oikeus olisi annettava kaikille toimivaltaisille viranomaisille eikä ainoastaan talouden 
alan toimivaltaisille viranomaisille, jotta voidaan ratkaista kaikkien yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen lakisääteisiin tilintarkastuksiin liittyvän tilintarkastajien 
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nimitysprosessin mahdolliset heikkoudet.

Tarkistus 146
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nykyinen tilintarkastuskumppanien kierto riittää, eikä tilintarkastusyhteisöjen kiertoa tarvita.

Tarkistus 147
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön on nimettävä lakisääteinen 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
ensimmäistä tilintarkastustoimeksiantoa 
varten, jonka on oltava vähintään kahden
vuoden pituinen.

1. Yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön on nimettävä lakisääteinen 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
neljän peräkkäisen vuoden ajaksi.

Or. fr

Tarkistus 148
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön on nimettävä lakisääteinen 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö 
ensimmäistä tilintarkastustoimeksiantoa 
varten, jonka on oltava vähintään kahden
vuoden pituinen.

1. Yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön on nimettävä lakisääteinen 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö 
ensimmäistä tilintarkastustoimeksiantoa 
varten, jonka on oltava vähintään yhden
vuoden ja enintään kuuden vuoden
pituinen.

Or. en

Tarkistus 149
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön on nimettävä lakisääteinen 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö 
ensimmäistä tilintarkastustoimeksiantoa 
varten, jonka on oltava vähintään kahden
vuoden pituinen.

1. Yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön on nimettävä lakisääteinen 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö 
ensimmäistä tilintarkastustoimeksiantoa 
varten, jonka on oltava vähintään kolmen
vuoden pituinen.

Or. en

Perustelu

Pidemmät toimeksiannot lisäävät tilintarkastajien riippumattomuutta.

Tarkistus 150
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön on nimettävä lakisääteinen 

1. Yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön on nimettävä lakisääteinen 
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tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
ensimmäistä tilintarkastustoimeksiantoa 
varten, jonka on oltava vähintään kahden
vuoden pituinen.

tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö 
tilintarkastustoimeksiantoa varten, jonka 
on oltava vähintään yhden vuoden 
pituinen.

Or. ro

Tarkistus 151
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö 
saa uusia tämän toimeksiannon 
ainoastaan yhden kerran.

Yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö 
saa uusia toisiaan seuraavat 
tilintarkastustoimeksiannot enintään 
yhteensä 14 vuodeksi sillä edellytyksellä, 
että jokainen uusinta perustuu 
tarkastusvaliokunnan ehdotuksiin ja 
hyväksytään yhtiökokouksessa.

Or. en

Perustelu

Ratkaisevaa ei ole tilintarkastustoimeksiantojen uusintojen lukumäärä, vaan tilintarkastajan 
ja tarkastettavan yhteisön toimeksiantosuhteen kokonaispituus. Tämä antaa mahdollisuuden 
kolmen vuoden aloitusjakson jälkeen esimerkiksi vuosittaiseen nimitysmenettelyyn. 
Enimmäiskeston pituus olisi muutettava kuudesta vuodesta 14 vuoteen, sillä uudet 
tilintarkastajat saattavat tarvita jonkin verran aikaa uuteen tarkastettavaan yhteisöön 
tutustumiseen. Myös osakkeenomistajien oikeudet vahvistuvat.

Tarkistus 152
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö 
saa uusia tämän toimeksiannon 

Yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö 
saa uusia tilintarkastustoimeksiannon sillä 
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ainoastaan yhden kerran. edellytyksellä, että uusiminen perustuu 
tarkastusvaliokunnan ehdotukseen ja 
hyväksytään yhtiökokouksessa.

Or. en

Perustelu

Tällä tavalla vahvistettaisiin periaatetta, jonka mukaan osakkeenomistajilla on oltava oikeus 
ja vapaus valita tilintarkastajat.

Tarkistus 153
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö 
saa uusia tämän toimeksiannon 
ainoastaan yhden kerran.

Yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö 
saa uusia tilintarkastustoimeksiannon sillä 
edellytyksellä, että tarkastusvaliokunta 
tekee asiaa koskevan ehdotuksen ja että 
sen jälkeen yhtiökokous antaa 
hyväksyntänsä.

Or. en

Tarkistus 154
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö 
saa uusia tämän toimeksiannon 
ainoastaan yhden kerran.

Toimeksianto voidaan uusia.

Or. fr
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Tarkistus 155
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kahden yhdistetyn toimeksiannon 
enimmäiskesto saa olla kuusi vuotta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 156
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kahden yhdistetyn toimeksiannon 
enimmäiskesto saa olla kuusi vuotta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan tilintarkastusyhteisöjen kiertoa koskeva vaatimus ja korostetaan 
tarkastusvaliokunnan valvontatehtävää, johon liittyy direktiivissä 2006/43/EY edellytetty 
tarkastuskumppanien kierto.

Tarkistus 157
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kahden yhdistetyn toimeksiannon 
enimmäiskesto saa olla kuusi vuotta.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Alakohta sisällytetään edelliseen alakohtaan.

Tarkistus 158
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kahden yhdistetyn toimeksiannon 
enimmäiskesto saa olla kuusi vuotta.

Jäsenvaltiot voivat pidentää tätä 
ajanjaksoa lakisääteisen tilintarkastajan 
tai tilintarkastusyhteisön 
riippumattomuuden lisäämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 159
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kuusi vuotta jatkuvan toimeksiannon 
ajaksi on nimetty kaksi lakisääteistä 
tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä, 
kunkin lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön toimeksianto saa 
kestää enintään yhdeksän vuotta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 160
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos kuusi vuotta jatkuvan toimeksiannon 
ajaksi on nimetty kaksi lakisääteistä 
tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä, 
kunkin lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön toimeksianto saa 
kestää enintään yhdeksän vuotta.

Jos neljä vuotta jatkuvan toimeksiannon 
ajaksi on nimetty kaksi lakisääteistä 
tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä, 
kunkin lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön toimeksianto saa 
kestää enintään kuusi vuotta.

Or. ro

Tarkistus 161
Franck Proust

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kuusi vuotta jatkuvan toimeksiannon 
ajaksi on nimetty kaksi lakisääteistä 
tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä, 
kunkin lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön toimeksianto saa 
kestää enintään yhdeksän vuotta.

Jos kuusi vuotta jatkuvan toimeksiannon 
ajaksi on nimetty vähintään kaksi 
lakisääteistä tilintarkastajaa tai 
tilintarkastusyhteisöä, kunkin lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
toimeksianto saa kestää enintään yhdeksän 
vuotta.

Or. fr

Tarkistus 162
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun 1 kohdassa tarkoitettu 
toimeksiannon enimmäiskesto on 
saavutettu, lakisääteinen tilintarkastaja 
tai tilintarkastusyhteisö tai mikä tahansa 
unionin alueella oleva sen ketjun jäsen, 
johon se kuuluu, saa suorittaa kyseisen 

Poistetaan.
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yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön lakisääteisen tilintarkastuksen 
vasta vähintään neljän vuoden kuluttua.

Or. en

Tarkistus 163
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun 1 kohdassa tarkoitettu 
toimeksiannon enimmäiskesto on 
saavutettu, lakisääteinen tilintarkastaja 
tai tilintarkastusyhteisö tai mikä tahansa 
unionin alueella oleva sen ketjun jäsen, 
johon se kuuluu, saa suorittaa kyseisen 
yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön lakisääteisen tilintarkastuksen 
vasta vähintään neljän vuoden kuluttua.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 164
Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun 1 kohdassa tarkoitettu 
toimeksiannon enimmäiskesto on 
saavutettu, lakisääteinen tilintarkastaja 
tai tilintarkastusyhteisö tai mikä tahansa 
unionin alueella oleva sen ketjun jäsen, 
johon se kuuluu, saa suorittaa kyseisen 
yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön lakisääteisen tilintarkastuksen 
vasta vähintään neljän vuoden kuluttua.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Neljän vuoden jäähdyttelyjakso on tarpeeton, koska lakisääteisten tilintarkastajien tai 
tilintarkastusyhteisöjen kiertoa koskeva pakko on poistettu.

Tarkistus 165
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa 
säädetään, yleisen edun kannalta 
merkittävä yhteisö voi poikkeuksellisesti 
pyytää 35 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulta toimivaltaiselta 
viranomaiselta lupaa nimetä 
lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö uudelleen 
lisätoimeksiantoa varten. Jos nimettäviä 
lakisääteisiä tilintarkastajia tai 
tilintarkastusyhteisöjä on kaksi, tämä 
kolmas toimeksianto saa kestää enintään 
kolme vuotta. Jos nimettäviä lakisääteisiä 
tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä 
on yksi, tämä kolmas toimeksianto saa 
kestään enintään kaksi vuotta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 166
Franck Proust

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa 
säädetään, yleisen edun kannalta 
merkittävä yhteisö voi poikkeuksellisesti 

3. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa 
säädetään, yleisen edun kannalta 
merkittävä yhteisö voi poikkeuksellisesti 
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pyytää 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulta 
toimivaltaiselta viranomaiselta lupaa 
nimetä lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö uudelleen 
lisätoimeksiantoa varten. Jos nimettäviä 
lakisääteisiä tilintarkastajia tai 
tilintarkastusyhteisöjä on kaksi, tämä 
kolmas toimeksianto saa kestää enintään 
kolme vuotta. Jos nimettäviä lakisääteisiä 
tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä on 
yksi, tämä kolmas toimeksianto saa kestään 
enintään kaksi vuotta.

pyytää 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulta 
toimivaltaiselta viranomaiselta lupaa 
nimetä lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö uudelleen 
lisätoimeksiantoa varten. Jos nimettäviä 
lakisääteisiä tilintarkastajia tai 
tilintarkastusyhteisöjä on vähintään kaksi, 
tämä kolmas toimeksianto saa kestää 
enintään kolme vuotta. Jos nimettäviä 
lakisääteisiä tilintarkastajia tai 
tilintarkastusyhteisöjä on yksi, tämä 
kolmas toimeksianto saa kestään enintään 
kaksi vuotta.

Or. fr

Tarkistus 167
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lakisääteisen tilintarkastuksen 
suorittamisesta vastaavien 
avainpartnereiden on lakattava 
osallistumista tarkastettavan yhteisön 
lakisääteiseen tilintarkastukseen seitsemän
vuoden kuluttua nimeämispäivästä.
Avainpartnerit voivat jälleen osallistua 
tarkastettavan yhteisön lakisääteiseen 
tilintarkastukseen vähintään kolmen 
vuoden kuluttua.

4. Lakisääteisen tilintarkastuksen 
suorittamisesta vastaavien 
avainpartnereiden on lakattava 
osallistumista tarkastettavan yhteisön 
lakisääteiseen tilintarkastukseen viiden
vuoden kuluttua nimeämispäivästä.
Avainpartnerit voivat jälleen osallistua 
tarkastettavan yhteisön lakisääteiseen 
tilintarkastukseen vähintään kolmen 
vuoden kuluttua.

Or. ro

Tarkistus 168
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on perustettava 
asiamukainen vaiheittainen 
kiertojärjestelmä vastuullisimmassa 
asemassa olevalle henkilöstölle, joka 
osallistuu lakisääteiseen tilintarkastukseen, 
mukaan luettuina ainakin lakisääteisiksi 
tilintarkastajiksi rekisteröidyt henkilöt.
Kiertojärjestelmä on toteutettava 
vaiheittain, ja sen kohteena on oltava 
yksittäiset henkilöt eikä koko ryhmä. Sen 
on oltava oikeassa suhteessa lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
toiminnan laajuuteen ja ulottuvuuteen.

Lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on perustettava 
asiamukainen vaiheittainen 
kiertojärjestelmä vastuullisimmassa 
asemassa olevalle henkilöstölle, joka 
osallistuu lakisääteiseen tilintarkastukseen, 
mukaan luettuina ainakin lakisääteisiksi 
tilintarkastajiksi rekisteröidyt henkilöt.
Kiertojärjestelmä on toteutettava 
vaiheittain, ja sen kohteena on oltava 
yksittäiset henkilöt eikä koko
tilintarkastusryhmä. Sen on oltava 
oikeassa suhteessa lakisääteisen 
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 
toiminnan laajuuteen ja ulottuvuuteen.

Or. en

Tarkistus 169
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö korvataan toisella 
lakisääteisellä tilintarkastajalla tai 
tilintarkastusyhteisöllä, entisen 
lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on annettava 
tulevalle lakisääteiselle tilintarkastajalle tai
tilintarkastusyhteisölle tehtävien 
luovutuskansio. Luovutuskansioon on 
sisällyttävä tarkastettavaa yhteisöä 
koskevat tiedot, joita on kohtuullista pitää 
tarpeellisina tarkastettavan yhteisön 
liiketoiminnan luonteen ja sisäisen 
organisaation ymmärtämiseksi sekä 
lakisääteisen tilintarkastuksen 
jatkuvuuden ja sen seikan 
varmistamiseksi, että tulevat 

5. Jos lakisääteinen tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö korvataan toisella 
lakisääteisellä tilintarkastajalla tai 
tilintarkastusyhteisöllä, entisen 
lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on annettava 
tulevalle lakisääteiselle tilintarkastajalle tai
tarkastusyhteisölle lainsäädännössä ja 
direktiivin 2006/43/EY 23 artiklan 
3 kohdassa säädetyt tiedot.
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tilintarkastukset ovat vertailukelpoisia 
aiempina vuosina suoritettujen 
tilintarkastusten kanssa.

Or. en

Tarkistus 170
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Entisen lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on myös annettava
tulevalle lakisääteiselle tilintarkastajalle 
tai tilintarkastusyhteisölle mahdollisuus 
tutustua 23 artiklassa tarkoitettuihin, 
edellisinä vuosina tarkastusvaliokunnalle 
annettuihin täydentäviin kertomuksiin ja 
kaikkiin 25 ja 27 artiklan mukaisesti 
toimivaltaisille viranomaisille 
toimitettuihin tietoihin.

Entisen lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on myös annettava
tuleville lakisääteisille tilintarkastajille tai 
tilintarkastusyhteisöille mahdollisuus 
tutustua 23 artiklassa tarkoitettuihin, 
edellisinä vuosina tarkastusvaliokunnalle 
annettuihin täydentäviin kertomuksiin ja 
kaikkiin 25 ja 27 artiklan mukaisesti 
toimivaltaisille viranomaisille 
toimitettuihin tietoihin.

Or. en

Tarkistus 171
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 6 
kohdassa tarkoitetun tehtävien 
luovutuskansion sisältöön liittyvien 
teknisten vaatimusten määrittämiseksi.

Poistetaan.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 6 
kohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
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1095/2010 10 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2006/43/EY 23 artiklan 3 kohdan teksti lakisääteisistä tilintarkastuksista on 
kattavampi ja osoittautunut käytännössä toimivaksi. Lisäksi tulevien tilintarkastajien vastuita 
suhteessa entisten tilintarkastajien työhön käsitellään jo kansainvälisissä standardeissa.

Tarkistus 172
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 6 
kohdassa tarkoitetun tehtävien 
luovutuskansion sisältöön liittyvien 
teknisten vaatimusten määrittämiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 173
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 6 
kohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 10 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en



PE498.010v01-00 48/58 AM\916386FI.doc

FI

Tarkistus 174
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarkastusvaliokunnan, yhden tai 
useamman osakkeenomistajan ja 35 
artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettujen 
toimivaltaisten viranomaisten on voitava 
nostaa kanne kansallisessa 
tuomioistuimessa lakisääteisten 
tilintarkastajien tai tilintarkastusyhteisöjen 
erottamiseksi, kun siihen on asianmukaiset 
perusteet.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 175
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 
tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien 
hoitamisesta sekä sen varmistamisesta, että 
tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan.

1. Perustetaan Euroopan 
tilintarkastustoiminnan 
valvontaviranomainen, joka vastaa tässä 
asetuksessa säädettyjen tehtävien 
hoitamisesta sekä sen varmistamisesta, että 
tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan.
Viranomaisen on oltava riippumaton ja 
sijaittava Euroopan komissiossa.

Or. fr

Tarkistus 176
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on oltava
jokin seuraavista:

Viranomaisen on oltava yhteydessä 
seuraaviin toimivaltaisiin viranomaisiin ja 
valvottava niitä:

Or. fr

Tarkistus 177
Jean-Pierre Audy
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää, että 
vastuu sen varmistamisesta, että tämän 
asetuksen III osaston kaikkia säännöksiä 
tai osaa niistä sovelletaan, uskotaan
seuraavissa säännöksissä tarkoitetuille 
toimivaltaisille viranomaisille soveltuvin 
osin:

2. Seuraavissa säännöksissä tarkoitetut 
viranomaiset:

Or. fr

Tarkistus 178
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimivaltaisia viranomaisia on 1 ja 
2 kohdan nojalla nimetty useampia kuin 
yksi, nämä viranomaiset on organisoitava 
siten, että niiden välinen tehtävienjako on 
selvä.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 179
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisilla viranomaisilla on 
oltava asianmukainen henkilöstö, jolla on 
riittävät valmiudet ja asiantuntemus, sekä 
asianmukaiset resurssit tässä asetuksessa 
säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi.

5. Euroopan tilintarkastustoiminnan 
valvontaviranomaisella on oltava 
asianmukainen henkilöstö, jolla on riittävät 
valmiudet ja asiantuntemus, sekä 
asianmukaiset resurssit tässä asetuksessa 
säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi.
Nämä resurssit saadaan lakisääteisiltä 
tilintarkastajilta tai 
tilintarkastusyhteisöiltä, jotka tarkastavat 
yleisen edun kannalta huomattavia 
yhteisöjä. Resurssit voivat olla pakollisia 
maksuosuuksia, jotka lasketaan suhteessa 
niiden työn volyymiin yleisen edun 
kannalta huomattavissa yhteisöissä.

Or. fr

Tarkistus 180
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
toisilleen ja asiaa koskevien, asetusten 
(EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 
ja (EU) N:o 1095/2010 säännösten 
mukaisesti EPV:lle, EVLEV:lle ja 
EAMV:lle sekä komissiolle toimivaltaisten 
viranomaisten nimeämisestä tämän 
asetuksen soveltamiseksi.

Poistetaan.

EAMV kokoaa ja julkistaa kyseiset tiedot.

Or. fr
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Tarkistus 181
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten ja kaikkien 
viranomaisten, joille 35 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on 
siirtänyt tehtäviä, on oltava riippumattomia 
lakisääteisistä tilintarkastajista ja 
tilintarkastusyhteisöistä.

Euroopan tilintarkastustoiminnan 
valvontaviranomaisen, toimivaltaisten 
viranomaisten ja kaikkien viranomaisten, 
joille 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
toimivaltainen viranomainen on siirtänyt 
tehtäviä, on oltava riippumattomia 
lakisääteisistä tilintarkastajista ja 
tilintarkastusyhteisöistä.

Or. fr

Tarkistus 182
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

Salassapitovelvollisuutta sovelletaan 
kaikkiin, jotka ovat tai ovat olleet 
toimivaltaisten viranomaisten tai sellaisten 
viranomaisten palveluksessa, joille 35 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
toimivaltainen viranomainen on siirtänyt 
tehtäviä, mukaan luettuina asiantuntijat, 
joiden kanssa tällaiset viranomaiset ovat 
tehneet toimeksiantosopimukset.
Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvaa 
tietoa ei saa ilmaista toiselle henkilölle tai 
viranomaiselle muutoin kuin tässä 
asetuksessa säädettyjen velvollisuuksien tai 
jäsenvaltion lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten nojalla.

Salassapitovelvollisuutta sovelletaan 
kaikkiin, jotka ovat tai ovat olleet
Euroopan tilintarkastustoiminnan 
valvontaviranomaisen ja toimivaltaisten 
viranomaisten tai sellaisten viranomaisten 
palveluksessa, joille 35 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on 
siirtänyt tehtäviä, mukaan luettuina 
asiantuntijat, joiden kanssa tällaiset 
viranomaiset ovat tehneet 
toimeksiantosopimukset.
Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvaa 
tietoa ei saa ilmaista toiselle henkilölle tai 
viranomaiselle muutoin kuin tässä 
asetuksessa säädettyjen velvollisuuksien tai 
jäsenvaltion lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten nojalla.
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Or. fr

Tarkistus 183
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet Euroopan tilintarkastustoiminnan 
valvontaviranomaisen valtuudet

Or. fr

Tarkistus 184
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia 
tehtäviään jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset tai muut viranomaiset eivät 
saa puuttua tilintarkastuskertomusten 
sisältöön, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
40 ja 41 artiklan soveltamista.

1. Hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia 
tehtäviään Euroopan 
tilintarkastustoiminnan 
valvontaviranomainen, jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset tai muut 
viranomaiset eivät saa puuttua 
tilintarkastuskertomusten sisältöön, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 40 ja 
41 artiklan soveltamista.

Or. fr

Tarkistus 185
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Voidakseen hoitaa tämän asetuksen 
mukaiset tehtävänsä toimivaltaisilla 
viranomaisilla on oltava kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti kaikki 
tehtäviensä hoitamiseen tarvittavat 
valvonta- ja tutkintavaltuudet. Niiden on 
käytettävä valtuuksiaan millä tahansa 
seuraavista tavoista:

2. Voidakseen hoitaa tämän asetuksen 
mukaiset tehtävänsä Euroopan 
tilintarkastustoiminnan 
valvontaviranomaisella on oltava kaikki 
tehtäviensä hoitamiseen tarvittavat 
valvonta- ja tutkintavaltuudet. Sen on 
käytettävä näitä valtuuksia millä tahansa 
seuraavista tavoista:

Or. fr

Tarkistus 186
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Voidakseen hoitaa tämän asetuksen 
mukaiset tehtävänsä toimivaltaisilla 
viranomaisilla on kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti oltava 
valvontatehtävänsä yhteydessä valtuudet

3. Voidakseen hoitaa tämän asetuksen 
mukaiset tehtävänsä Euroopan 
tilintarkastustoiminnan 
valvontaviranomaisella on oltava 
valvontatehtävänsä yhteydessä valtuudet

Or. fr

Tarkistus 187
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
valtuuksia ainoastaan suhteessa yleisen 
edun kannalta merkittävien yhteisöjen 
lakisääteistä tilintarkastusta suorittaviin 
lakisääteisiin tilintarkastajiin ja 

Euroopan tilintarkastustoiminnan 
valvontaviranomainen saa käyttää 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
valtuuksia ainoastaan suhteessa yleisen 
edun kannalta merkittävien yhteisöjen 
lakisääteistä tilintarkastusta suorittaviin 
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tilintarkastusyhteisöihin; henkilöihin, jotka 
osallistuvat yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen lakisääteistä 
tilintarkastusta suorittavien lakisääteisten 
tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen 
toimintaan; tarkastettaviin yhteisöihin, 
niiden sidosyrityksiin ja asianomaisiin 
kolmansiin osapuoliin; kolmansiin 
osapuoliin, joille yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen lakisääteistä 
tilintarkastusta suorittavat lakisääteiset 
tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt ovat 
ulkoistaneet tiettyjä toimintoja tai 
toimintaa; sekä henkilöihin, jotka muulla 
tavoin liittyvät tai ovat yhteydessä yleisen 
edun kannalta merkittävien yhteisöjen 
lakisääteistä tilintarkastusta suorittaviin 
lakisääteisiin tilintarkastajiin ja 
tilintarkastusyhteisöihin.

lakisääteisiin tilintarkastajiin ja 
tilintarkastusyhteisöihin; henkilöihin, jotka 
osallistuvat yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen lakisääteistä 
tilintarkastusta suorittavien lakisääteisten 
tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen 
toimintaan; tarkastettaviin yhteisöihin, 
niiden sidosyrityksiin ja asianomaisiin 
kolmansiin osapuoliin; kolmansiin 
osapuoliin, joille yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen lakisääteistä 
tilintarkastusta suorittavat lakisääteiset 
tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt ovat 
ulkoistaneet tiettyjä toimintoja tai 
toimintaa; sekä henkilöihin, jotka muulla 
tavoin liittyvät tai ovat yhteydessä yleisen 
edun kannalta merkittävien yhteisöjen 
lakisääteistä tilintarkastusta suorittaviin 
lakisääteisiin tilintarkastajiin ja 
tilintarkastusyhteisöihin. Sen on 
keskityttävä erityisesti kansainvälisten 
lakisääteisten tilintarkastajien tai 
tilintarkastusyhteisöjen valvontaan.

Or. fr

Perustelu

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksia suorittavien kansavälisten 
yritysten seuraamiseksi on tärkeää luoda riippumaton eurooppalainen viranomainen, joka 
valvoo kansainvälistä tilintarkastustoimintaa.

Tarkistus 188
Franck Proust

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV perustaa tätä tarkoitusta varten
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 41 artiklan
mukaisen pysyvän sisäisen komitean.
Sisäinen komitea on muodostettava siten, 
että sen jäseninä ovat ainakin tämän 
asetuksen 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 

EAMV perustaa asetuksen (EU) N:o
1095/2010 41 artiklan mukaisen pysyvän
sisäisten komitean, jolle se delegoi 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
tehtävien hoitamiseen liittyvät 
velvollisuudet ja päätökset. Sisäinen 
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toimivaltaiset viranomaiset. Direktiivin 
2006/43/EY 32 artiklassa tarkoitetut 
toimivaltaiset viranomaiset on kutsuttava 
osallistumaan sellaisiin sisäisen komitean 
kokouksiin, joissa käsiteltävät asiat liittyvät 
lakisääteisten tilintarkastajien ja 
tilintarkastusyhteisöjen hyväksymiseen ja 
rekisteröintiin sekä suhteisiin kolmansien 
maiden kanssa, jos kyseiset asiat ovat 
merkityksellisiä yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen lakisääteisen 
tilintarkastuksen kannalta.

komitea on muodostettava siten, että sen 
jäseninä ovat ainakin tämän asetuksen 35 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
toimivaltaiset viranomaiset. Direktiivin 
2006/43/EY 32 artiklassa tarkoitetut 
toimivaltaiset viranomaiset on kutsuttava 
osallistumaan sellaisiin sisäisen komitean 
kokouksiin, joissa käsiteltävät asiat liittyvät 
lakisääteisten tilintarkastajien ja 
tilintarkastusyhteisöjen hyväksymiseen ja 
rekisteröintiin sekä suhteisiin kolmansien 
maiden kanssa, jos kyseiset asiat ovat 
merkityksellisiä yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen lakisääteisen 
tilintarkastuksen kannalta.

Or. fr

Tarkistus 189
Franck Proust

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio esittää ennen X päivää 
Xkuuta 20XX [kuuden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta] 
EAMV:n kertomusten ja muun 
merkityksellisten tietojen perusteella 
arviointikertomuksen kaikista tämän 
artiklan nojalla EAMV:lle annetuista 
tehtävistä.

Or. fr

Tarkistus 190
Jaroslav Paška

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava säännöt 1. Jäsenvaltioiden on annettava sääntöjä 
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hallinnollisista seuraamuksista ja 
toimenpiteistä, joita sovelletaan liitteessä 
yksilöityjen tämän asetuksen säännösten 
rikkomisten yhteydessä niistä vastuussa 
oleviin henkilöihin, ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Säännöissä vahvistettujen 
seuraamusten ja toimenpiteiden on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

tämän asetuksen rikkomisesta 
määrättävistä hallinnollisista 
seuraamuksista ja toimenpiteistä ja 
ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Säännöissä vahvistettujen 
seuraamusten ja toimenpiteiden on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en

Perustelu

Rikkomusluettelo on tarpeettoman ohjaileva eikä ole selvää, miten tämä luettelo voidaan 
liittää olemassa oleviin kansallisiin sääntöihin.

Tarkistus 191
Jaroslav Paška

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
huolehdittava kansallisten lakiensa 
mukaisesti siitä, että voidaan toteuttaa 
asianmukaisia hallinnollisia toimenpiteitä 
tai määrätä hallinnollisia seuraamuksia 
sellaisia oikeushenkilöitä tai luonnollisia 
henkilöitä vastaan, jotka ovat vastuussa 
tämän asetuksen säännösten 
rikkomisesta. Näihin toimenpiteisiin ja 
seuraamuksiin on sisällyttävä 
toimivaltaisten viranomaisten valta 
määrätä vähintään seuraavia 
hallinnollisia toimenpiteitä ja 
seuraamuksia:
a) määräys, jossa rikkomisesta vastuussa 
olevaa henkilöä vaaditaan lopettamaan 
rikkominen ja olemaan toistamatta sitä ja
b) riittävän tehokkaat ja varoittavat sekä 
oikeasuhteiset hallinnolliset sakot.
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Or. en

Perustelu

Tämä on vähemmän ohjaavaa ja oikeassa suhteessa hallinnollisiin seuraamuksiin, jotka ovat 
rakenteeltaan samanlaisia kuin seuraamuksia koskevat määräykset eräissä muissa unioniin 
säädöksissä ja voidaan yhdistää paremmin olemassa oleviin kansallisiin sääntöihin.

Tarkistus 192
Jaroslav Paška

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä artiklaa sovelletaan liitteessä 
yksilöityihin tämän asetuksen säännösten 
rikkomisiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden tehtävänä on määritellä soveltuvat seuraamukset niiden hallinnollisia ja 
rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevan olemassa olevan järjestelmän mukaisesti. Lisäksi 
tällainen seuraamusten luettelo on kohtuuton.

Tarkistus 193
Jaroslav Paška

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kohta poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä seuraamukset eivät ole oikeassa suhteessa lakisääteisiin tilintarkastustoimiin. 
Vaikuttavia seuraamuksia koskeva yleinen periaate on jo katettu 61 artiklassa.
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Tarkistus 194
Jaroslav Paška

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat antaa 
toimivaltaisille viranomaisille muita 
seuraamusvaltuuksia 2 kohdassa 
mainittujen lisäksi ja säätää mainitussa 
kohdassa vahvistettuja suuremmista 
hallinnollisista taloudellisista 
seuraamuksista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä seuraamukset eivät ole oikeassa suhteessa lakisääteisiin tilintarkastustoimiin. 
Vaikuttavia seuraamuksia koskeva yleinen periaate on jo katettu 61 artiklassa.


