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Amendement 97
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het leveren van andere diensten dan 
wettelijke controles aan gecontroleerde 
entiteiten door wettelijke auditors, 
auditkantoren of leden van hun netwerken 
kan hun onafhankelijkheid in het gedrang 
brengen. Het is daarom gepast te eisen dat 
de wettelijke auditor, het auditkantoor en 
de leden van hun netwerk geen niet-
controlediensten aan hun gecontroleerde 
entiteiten leveren. Het leveren van niet-
controlediensten door een auditkantoor aan 
een onderneming zou het auditkantoor 
ervan weerhouden een wettelijke controle 
van de financiële overzichten van de 
betreffende onderneming uit te voeren, 
waardoor minder auditkantoren 
beschikbaar zouden zijn om wettelijke 
controles uit te voeren, in het bijzonder met 
betrekking tot de controle van de financiële 
overzichten van grote organisaties van 
openbaar belang, indien de markt 
geconcentreerd is. Om te verzekeren dat 
een minimumaantal auditkantoren 
controlediensten kan leveren aan grote 
organisaties van openbaar belang, is het 
daarom passend te verzoeken dat 
auditkantoren van aanzienlijke omvang 
hun beroepswerkzaamheden concentreren 
op het uitvoeren van wettelijke controles 
van financiële overzichten, en dat zij geen 
andere diensten leveren die geen verband 
houden met hun wettelijke controlefunctie, 
zoals adviesdiensten.

(11) Het leveren van andere diensten dan 
wettelijke controles aan gecontroleerde 
entiteiten door wettelijke auditors, 
auditkantoren of leden van hun netwerken 
kan hun onafhankelijkheid in het gedrang 
brengen. Het is daarom gepast te eisen dat 
de wettelijke auditor, het auditkantoor en 
de leden van hun netwerk geen niet-
controlediensten aan hun gecontroleerde 
entiteiten leveren. Het leveren van niet-
controlediensten door een auditkantoor aan 
een onderneming zou het auditkantoor 
ervan weerhouden een wettelijke controle 
van de financiële overzichten van de 
betreffende onderneming uit te voeren, 
waardoor minder auditkantoren 
beschikbaar zouden zijn om wettelijke 
controles uit te voeren, in het bijzonder met 
betrekking tot de controle van de financiële 
overzichten van grote organisaties van 
openbaar belang, indien de markt 
geconcentreerd is. Om te verzekeren dat 
een minimumaantal auditkantoren 
controlediensten kan leveren aan grote 
organisaties van openbaar belang, is het 
daarom passend te verzoeken dat 
auditkantoren van aanzienlijke omvang 
ofwel hun beroepswerkzaamheden 
concentreren op het uitvoeren van 
wettelijke controles van financiële 
overzichten, en dat zij geen andere diensten 
leveren die geen verband houden met hun 
wettelijke controlefunctie, zoals 
adviesdiensten, ofwel een partnerschap 
met andere auditkantoren aangaan als ze 
hun activiteiten willen uitbreiden.

Or. en
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Amendement 98
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De resultaten van de wettelijke 
controle moeten worden aangeboden aan 
de belanghebbenden bij de 
controleverklaring. Om het vertrouwen van 
de belanghebbenden in de financiële 
overzichten van de gecontroleerde entiteit 
te vergroten, is het in het bijzonder van 
belang dat de controleverklaring op feiten 
is gebaseerd, van goede gronden is 
voorzien en dat haar inhoud ook 
aanvullende informatie bevat die specifiek 
is voor de uitgevoerde controle. De 
controleverklaring moet in het bijzonder 
voldoende informatie bevatten over de 
voor de controle gebruikte methodologie, 
in het bijzonder informatie over het deel 
van de balans dat direct is geverifieerd en 
hoeveel is gebaseerd op systeem- en 
nalevingsgerichte controles, over de 
gebruikte niveaus van relatief belang om 
de controle uit te voeren, over de 
belangrijkste gebieden waarop zich 
afwijkingen van materieel belang in de 
jaarrekeningen en geconsolideerde 
jaarrekeningen zouden kunnen voordoen, 
over de vraag of de wettelijke controle was 
opgezet om fraude op te sporen, en in het 
geval van een verklaring met beperkingen, 
een afkeurende verklaring of een 
verklaring van oordeelsonthouding, over de 
redenen voor het afgeven van een 
dergelijke verklaring.

(19) De resultaten van de wettelijke 
controle moeten worden aangeboden aan 
de belanghebbenden bij de 
controleverklaring. Om het vertrouwen van 
de belanghebbenden in de financiële 
overzichten van de gecontroleerde entiteit 
te vergroten, is het in het bijzonder van 
belang dat de controleverklaring op feiten 
is gebaseerd, van goede gronden is 
voorzien en dat haar inhoud ook 
aanvullende informatie over de 
gecontroleerde entiteit bevat die specifiek 
is voor de uitgevoerde controle. De 
controleverklaring moet in het bijzonder 
voldoende informatie bevatten over de 
voor de controle gebruikte methodologie, 
in het bijzonder informatie over het deel 
van de balans dat direct is geverifieerd en 
hoeveel is gebaseerd op systeem- en 
nalevingsgerichte controles, over de 
gebruikte niveaus van relatief belang om 
de controle uit te voeren, over de 
belangrijkste gebieden waarop zich 
afwijkingen van materieel belang in de 
jaarrekeningen en geconsolideerde 
jaarrekeningen zouden kunnen voordoen, 
over de vraag of de wettelijke controle was 
opgezet om fraude op te sporen, en in het 
geval van een verklaring met beperkingen, 
een afkeurende verklaring of een 
verklaring van oordeelsonthouding, over de 
redenen voor het afgeven van een 
dergelijke verklaring.

Or. lv

Amendement 99
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De waarde van wettelijke controles
voor de gecontroleerde entiteit zou in het 
bijzonder worden vergroot, als de 
communicatie tussen de wettelijke auditor 
of het auditkantoor enerzijds en het 
auditcomité anderzijds wordt versterkt. 
Behalve de regelmatige dialoog tijdens de 
uitvoering van de wettelijke controle, is het 
van belang dat de wettelijke auditor of het 
auditkantoor het auditcomité ook een 
aanvullende en gedetailleerdere verklaring 
over de resultaten van de wettelijke 
controle verstrekt. Het moet mogelijk zijn 
om deze aanvullende, gedetailleerde 
verklaring beschikbaar te stellen aan de 
toezichthouders van organisaties van 
openbaar belang, maar niet aan het publiek.

(20) De waarde van wettelijke controles 
voor de gecontroleerde entiteit zou in het 
bijzonder worden vergroot, als de 
communicatie tussen de wettelijke auditor 
of het auditkantoor enerzijds en het 
auditcomité anderzijds wordt versterkt. 
Zulks zou ook ten goede komen aan 
transparantie, verantwoording en 
beroepsethiek. Behalve de regelmatige 
dialoog tijdens de uitvoering van de
wettelijke controle, is het van belang dat de 
wettelijke auditor of het auditkantoor het 
auditcomité ook een aanvullende en 
gedetailleerdere verklaring over de 
resultaten van de wettelijke controle 
verstrekt. Het moet mogelijk zijn om deze 
aanvullende, gedetailleerde verklaring 
beschikbaar te stellen aan de 
toezichthouders van organisaties van 
openbaar belang, maar niet aan het publiek.

Or. en

Amendement 100
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De waarde van wettelijke controles 
voor de gecontroleerde entiteit zou in het 
bijzonder worden vergroot, als de 
communicatie tussen de wettelijke auditor 
of het auditkantoor enerzijds en het 
auditcomité anderzijds wordt versterkt. 
Behalve de regelmatige dialoog tijdens de 
uitvoering van de wettelijke controle, is het 
van belang dat de wettelijke auditor of het 
auditkantoor het auditcomité ook een 
aanvullende en gedetailleerdere verklaring 
over de resultaten van de wettelijke 
controle verstrekt. Het moet mogelijk zijn 
om deze aanvullende, gedetailleerde 
verklaring beschikbaar te stellen aan de
toezichthouders van organisaties van 

(20) De waarde van wettelijke controles 
voor de gecontroleerde entiteit zou in het 
bijzonder worden vergroot, als de 
communicatie tussen de wettelijke auditor 
of het auditkantoor enerzijds en het 
auditcomité anderzijds wordt versterkt. 
Behalve de regelmatige dialoog tijdens de 
uitvoering van de wettelijke controle, is het 
van belang dat de wettelijke auditor of het 
auditkantoor het auditcomité ook een 
aanvullende en gedetailleerdere verklaring 
over de resultaten van de wettelijke 
controle verstrekt. Het moet mogelijk zijn 
om deze aanvullende, gedetailleerde 
verklaring beschikbaar te stellen aan de 
toezichthouders van organisaties van 
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openbaar belang, maar niet aan het 
publiek.

openbaar belang en zo mogelijk aan het 
publiek, voorzover zij geen betrekking 
heeft op het bedrijfsgeheim van de 
onderneming.

Or. lv

Amendement 101
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het is eveneens van belang dat de rol 
van het auditcomité in de selectie van een 
nieuwe wettelijke auditor of een nieuw 
auditkantoor wordt versterkt, zodat de 
algemene aandeelhouders- of 
ledenvergadering van de gecontroleerde 
entiteit een weloverwogen besluit kan 
nemen. Wanneer dus een voorstel wordt 
gedaan aan de algemene vergadering, moet 
de raad uitleggen of hij de aanbeveling van 
het auditcomité volgt, en indien dat niet het 
geval, waarom niet. De aanbeveling van 
het auditcomité moet ten minste twee 
keuzemogelijkheden voor de 
controleopdracht bevatten en een naar 
behoren gemotiveerde voorkeur voor een 
daarvan, zodat de algemene vergadering
ook echt wat te kiezen heeft. Om in zijn 
aanbeveling een eerlijke en afdoende 
motivering te kunnen geven, moet het 
auditcomité gebruikmaken van de 
resultaten van een verplichte 
selectieprocedure die door de 
gecontroleerde entiteit is georganiseerd 
onder de verantwoordelijkheid van het 
auditcomité. In deze selectieprocedure
moet de gecontroleerde entiteit wettelijke 
auditors en auditkantoren, met inbegrip 
van kleinere kantoren, uitnodigen tot het 
indienen van voorstellen voor de 
controleopdracht. De 
aanbestedingsdocumenten moeten 
transparante en niet-discriminerende 
selectiecriteria bevatten die voor de 
evaluatie van de voorstellen moeten 

(24) Het is eveneens van belang dat de rol 
van het auditcomité in de selectie van een 
nieuwe wettelijke auditor of een nieuw 
auditkantoor wordt versterkt, zodat de 
algemene aandeelhouders- of 
ledenvergadering van de gecontroleerde 
entiteit een weloverwogen besluit kan 
nemen. Wanneer dus een voorstel wordt 
gedaan aan de algemene vergadering, moet 
de raad uitleggen of hij de aanbeveling van 
het auditcomité volgt, en indien dat niet het 
geval, waarom niet. Indien hij voorstelt 
een controleopdracht na een 
aanbestedingsprocedure te verlengen, 
moet hij dat eveneens motiveren. De 
aanbeveling van het auditcomité moet ten 
minste twee keuzemogelijkheden voor de 
controleopdracht en een omvattende 
beoordeling van beide voorstellen
bevatten, alsmede een naar behoren 
gemotiveerde voorkeur voor een daarvan, 
zodat de algemene vergadering ook echt 
wat te kiezen heeft. Om in zijn aanbeveling 
een eerlijke en afdoende motivering te 
kunnen geven, moet het auditcomité 
gebruikmaken van de resultaten van een 
verplichte aanbestedingsprocedure die 
door de gecontroleerde entiteit is 
georganiseerd onder de 
verantwoordelijkheid van het auditcomité. 
In deze aanbestedingsprocedure moet de 
gecontroleerde entiteit een oproep aan 
wettelijke auditors en auditkantoren 
publiceren tot het indienen van voorstellen 
voor de controleopdracht. De 
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worden gebruikt. Omdat deze 
selectieprocedure echter onevenredige 
kosten met zich mee kan brengen voor 
ondernemingen met een beperkte 
beurswaarde of kleine of middelgrote 
organisaties van openbaar belang, gezien 
hun omvang, is het passend om deze 
organisaties van deze verplichting te 
ontslaan.

aanbestedingsdocumenten moeten 
transparante en niet-discriminerende 
selectiecriteria bevatten die voor de 
evaluatie van de voorstellen moeten 
worden gebruikt. Omdat deze 
aanbestedingsprocedure echter 
onevenredige kosten met zich mee kan 
brengen voor ondernemingen met een 
beperkte beurswaarde of kleine of 
middelgrote organisaties van openbaar 
belang, gezien hun omvang, is het passend 
om deze organisaties van deze verplichting 
te ontslaan.

Or. en

Amendement 102
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het is eveneens van belang dat de rol 
van het auditcomité in de selectie van een 
nieuwe wettelijke auditor of een nieuw 
auditkantoor wordt versterkt, zodat de 
algemene aandeelhouders- of 
ledenvergadering van de gecontroleerde 
entiteit een weloverwogen besluit kan 
nemen. Wanneer dus een voorstel wordt 
gedaan aan de algemene vergadering, moet 
de raad uitleggen of hij de aanbeveling van 
het auditcomité volgt, en indien dat niet het 
geval, waarom niet. De aanbeveling van 
het auditcomité moet ten minste twee 
keuzemogelijkheden voor de 
controleopdracht bevatten en een naar 
behoren gemotiveerde voorkeur voor een 
daarvan, zodat de algemene vergadering 
ook echt wat te kiezen heeft. Om in zijn 
aanbeveling een eerlijke en afdoende 
motivering te kunnen geven, moet het 
auditcomité gebruikmaken van de 
resultaten van een verplichte 
selectieprocedure die door de 
gecontroleerde entiteit is georganiseerd 
onder de verantwoordelijkheid van het 
auditcomité. In deze selectieprocedure 

(24) Het is eveneens van belang dat de rol 
van het auditcomité in de selectie van een 
nieuwe wettelijke auditor of een nieuw 
auditkantoor wordt versterkt, zodat de 
algemene aandeelhouders- of 
ledenvergadering van de gecontroleerde 
entiteit een weloverwogen besluit kan 
nemen. Dit zou bevorderlijk zijn voor de 
transparantie van de selectieprocedure en 
de verantwoording tegenover de 
aandeelhouders. Wanneer dus een voorstel 
wordt gedaan aan de algemene 
vergadering, moet de raad uitleggen of hij 
de aanbeveling van het auditcomité volgt, 
en indien dat niet het geval, waarom niet. 
De aanbeveling van het auditcomité moet 
ten minste twee keuzemogelijkheden voor 
de controleopdracht bevatten en een naar 
behoren gemotiveerde voorkeur voor een 
daarvan, zodat de algemene vergadering 
ook echt wat te kiezen heeft. Om in zijn 
aanbeveling een eerlijke en afdoende 
motivering te kunnen geven, moet het 
auditcomité gebruikmaken van de 
resultaten van een verplichte 
selectieprocedure die door de 
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moet de gecontroleerde entiteit wettelijke 
auditors en auditkantoren, met inbegrip van 
kleinere kantoren, uitnodigen tot het 
indienen van voorstellen voor de 
controleopdracht. De 
aanbestedingsdocumenten moeten 
transparante en niet-discriminerende 
selectiecriteria bevatten die voor de 
evaluatie van de voorstellen moeten 
worden gebruikt. Omdat deze 
selectieprocedure echter onevenredige 
kosten met zich mee kan brengen voor 
ondernemingen met een beperkte 
beurswaarde of kleine of middelgrote 
organisaties van openbaar belang, gezien 
hun omvang, is het passend om deze 
organisaties van deze verplichting te 
ontslaan.

gecontroleerde entiteit is georganiseerd 
onder de verantwoordelijkheid van het 
auditcomité. In deze selectieprocedure 
moet de gecontroleerde entiteit wettelijke 
auditors en auditkantoren, met inbegrip van 
kleinere kantoren, uitnodigen tot het 
indienen van voorstellen voor de 
controleopdracht. De 
aanbestedingsdocumenten moeten 
transparante en niet-discriminerende 
selectiecriteria bevatten die voor de 
evaluatie van de voorstellen moeten 
worden gebruikt. Omdat deze 
selectieprocedure echter onevenredige 
kosten met zich mee kan brengen voor 
ondernemingen met een beperkte 
beurswaarde of kleine of middelgrote 
organisaties van openbaar belang, gezien 
hun omvang, is het passend om deze 
organisaties van deze verplichting te 
ontslaan.

Or. en

Amendement 103
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om de bedreiging als gevolg van 
vertrouwheid aan te pakken en zo de 
onafhankelijkheid van auditors en 
auditkantoren te versterken, is het van 
belang om een maximumduur vast te 
stellen voor de controleopdracht van een 
wettelijke auditor of auditkantoor bij een 
bepaalde gecontroleerde entiteit. Er moet 
ook een geschikt geleidelijk 
roulatiemechanisme worden ingevoerd met 
betrekking tot het hoogstgeplaatste 
personeel dat betrokken is bij de wettelijke 
controle, met inbegrip van de voornaamste 
vennoten die namens het auditkantoor de 
wettelijke controle uitvoeren. Het is tevens 
belangrijk om te voorzien in een passende 
periode waarbinnen deze wettelijke 
auditor of dit auditkantoor geen wettelijke 

(27) Om de bedreiging als gevolg van 
vertrouwdheid aan te pakken en zo de 
onafhankelijkheid van auditors en 
auditkantoren te versterken, is het van 
belang om een geschikt geleidelijk 
roulatiemechanisme in te voeren met 
betrekking tot het hoogstgeplaatste 
personeel dat betrokken is bij de wettelijke 
controle, met inbegrip van de voornaamste 
vennoten die namens het auditkantoor de 
wettelijke controle uitvoeren.
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controles van financiële overzichten van 
dezelfde organisatie mag uitvoeren. Om 
een soepele overgang te verzekeren, moet
de voormalige auditor een dossier met 
relevante informatie overdragen aan de 
nieuwe auditor.

Or. en

Amendement 104
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om de bedreiging als gevolg van 
vertrouwheid aan te pakken en zo de 
onafhankelijkheid van auditors en 
auditkantoren te versterken, is het van 
belang om een maximumduur vast te 
stellen voor de controleopdracht van een 
wettelijke auditor of auditkantoor bij een 
bepaalde gecontroleerde entiteit. Er moet 
ook een geschikt geleidelijk 
roulatiemechanisme worden ingevoerd 
met betrekking tot het hoogstgeplaatste 
personeel dat betrokken is bij de wettelijke 
controle, met inbegrip van de 
voornaamste vennoten die namens het 
auditkantoor de wettelijke controle 
uitvoeren. Het is tevens belangrijk om te 
voorzien in een passende periode 
waarbinnen deze wettelijke auditor of dit 
auditkantoor geen wettelijke controles van 
financiële overzichten van dezelfde 
organisatie mag uitvoeren. Om een 
soepele overgang te verzekeren, moet de 
voormalige auditor een dossier met 
relevante informatie overdragen aan de 
nieuwe auditor.

(27) Om de bedreiging als gevolg van 
vertrouwdheid aan te pakken en zo de 
onafhankelijkheid van auditors en 
auditkantoren te versterken, is het van 
belang om een maximumduur vast te 
stellen voor de controleopdracht van een 
wettelijke auditor of auditkantoor bij een 
bepaalde gecontroleerde entiteit. Voorts 
moet er regelmatig een omvattende, 
transparante en onafhankelijke evaluatie 
van de kwaliteit van de controle 
plaatsvinden en deze moet correct 
gedocumenteerd worden. Deze 
omvattende evaluatie moet het 
uitgangspunt vormen voor de keuze van 
de auditor door de algemene vergadering, 
die ten minste eens in de zeven jaar een 
aanbesteding uitschrijft. Voorts moet er 
een geschikt geleidelijk 
roulatiemechanisme worden ingevoerd 
met betrekking tot het hoogstgeplaatste 
personeel dat betrokken is bij de wettelijke 
controle, met inbegrip van de 
voornaamste vennoten die namens het 
auditkantoor de wettelijke controle 
uitvoeren.

Or. en

Amendement 105
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Om rekening te houden met de 
ontwikkelingen op het gebied van controle 
en de auditmarkt, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om technische 
voorschriften te specificeren op het gebied 
van de situaties waarin de wettelijke 
controle gezamenlijk moet worden 
uitgevoerd door de benoemde wettelijke 
auditors of auditkantoren, de inhoud van 
het overdrachtsdossier dat de nieuwe 
wettelijke auditor of het nieuwe 
auditkantoor moet ontvangen, en de 
invoering van een Europees 
kwaliteitscertificaat voor wettelijke 
auditors en auditkantoren die wettelijke 
controles van financiële overzichten van 
organisaties van openbaar belang 
uitvoeren.

(43) Om rekening te houden met de 
ontwikkelingen op het gebied van controle 
en de auditmarkt, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om technische 
voorschriften te specificeren op het gebied 
van de invoering van een Europees 
kwaliteitscertificaat voor wettelijke 
auditors en auditkantoren die wettelijke 
controles van financiële overzichten van 
organisaties van openbaar belang 
uitvoeren.

Or. en

Amendement 106
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) een wettelijke auditor of een 
auditkantoor heeft een passend 
beloningsbeleid dat voldoende 
prestatieprikkels verschaft om de kwaliteit 
van controles te verzekeren. Met name 
mogen de beloning en 
prestatiebeoordeling van werknemers niet 
afhangen van de hoogte van de inkomsten 
die de wettelijke auditor of het 
auditkantoor ontleent aan de
gecontroleerde entiteit;

j) een wettelijke auditor of een 
auditkantoor heeft een passend 
beloningsbeleid dat voldoende 
prestatieprikkels verschaft om de kwaliteit 
van controles te verzekeren. Met name 
mogen de beloning en beoordeling van de 
voornaamste auditpartners of andere 
rechtstreeks bij de controle betrokken 
natuurlijke personen niet worden 
beïnvloed of bepaald door de winst die 
behaald wordt met de verlening van 
nevendiensten aan de gecontroleerde 
entiteit. De gebruikelijke winstdeling 
tussen de vennoten mag hierdoor niet in 
het gedrang komen.
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Or. es

Amendement 107
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Het leveren van niet-controlediensten is afdoende gereguleerd met de bestaande internationale 
ethische normen; eventuele amendementen moeten in dat kader passen.

Amendement 108
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verbod op het leveren van niet-
controlediensten

Het leveren van diensten die geen 
betrouwbaarheidsverklaring omvatten

Or. en

Motivering

Diensten die geen betrouwbaarheidsverklaring omvatten kunnen als volgt worden ingedeeld: -
normaliter verboden; - verboden of toegestaan al naargelang het specifieke geval; - normaliter 
toegestaan. Als bepaalde niet-controlediensten op gespannen voet staan met het 
onafhankelijkheidsvereiste, moeten ze expliciet vermeld en verboden worden. Ten aanzien van 
artikel 10 stellen we daarom voor een gedeelte van het opschrift ("Verbod op") te schrappen en 
regels inzake "Het leveren van diensten die geen betrouwbaarheidsverklaring omvatten" (niet-
controlediensten) in de tekst van het artikel op te nemen.

Amendement 109
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1



PE498.010v01-00 12/52 AM\916386NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een wettelijke auditor of een
auditkantoor die de wettelijke controle van 
financiële overzichten van organisaties van 
openbaar belang uitvoeren, mag de 
gecontroleerde entiteit, haar 
moederonderneming en de door haar 
gecontroleerde ondernemingen wettelijke 
controlediensten en gerelateerde 
financiële controlediensten leveren.

1. Wettelijke auditors of auditkantoren die 
de wettelijke controle van financiële 
overzichten van organisaties van openbaar 
belang uitvoeren, mogen de gecontroleerde 
entiteit, haar moederonderneming en de 
door haar gecontroleerde ondernemingen 
waarvoor de gecontroleerde entiteit van 
wezenlijk belang is, geen van de in lid 3 
bedoelde verboden diensten leveren.

1 bis. Niet-verboden diensten die geen 
betrouwbaarheidsverklaring omvatten 
mogen geleverd worden mits daarvoor 
vooraf toestemming is verleend door het 
auditcomité [dan wel de raad van bestuur, 
indien er geen auditcomité is]. Het leveren
van diensten die geen 
betrouwbaarheidsverklaring omvatten 
mag in geen geval een bedreiging voor de 
onafhankelijkheid van de wettelijke 
auditor van de organisatie van openbaar 
belang opleveren.

Or. en

Motivering

Een alomvattende lijst verboden diensten wordt gegeven in de Aanbeveling van de Commissie 
inzake de onafhankelijkheid van de met de wettelijke controle belaste accountant in de EU: 
basisbeginselen (2002/590/EG). Deze lijst verboden diensten is in een aantal gevallen nog 
aangescherpt door de IESBA-code. In artikel 10, lid 1 willen wij aangeven dat een wettelijke 
auditor geen diensten mag leveren die in een volgend onderdeel als verboden worden 
aangemerkt. Niet-verboden diensten die geen betrouwbaarheidsverklaring omvatten mogen 
daarentegen wel geleverd worden mits daarvoor vooraf toestemming is verleend door het 
auditcomité.

Amendement 110
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de wettelijke auditor tot een 
netwerk behoort, mag een lid van dit 
netwerk aan de gecontroleerde entiteit, 
haar moederonderneming of haar 

Indien de moederonderneming niet wordt 
gecontroleerd door de wettelijke auditor of 
een auditkantoor dat de wettelijke 
controle uitvoert of een entiteit in diens 
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gecontroleerde ondernemingen binnen de 
Unie wettelijke controlediensten of 
gerelateerde financiële controlediensten 
leveren.

netwerk, dan gelden de bovengenoemde 
beperkingen op het leveren van verboden 
diensten niet.

Or. en

Motivering

De bewoordingen met betrekking tot de "moederonderneming" moeten afgestemd worden op de 
IESBA-code, waarbij situaties waarin de moederonderneming zelf niet door het auditkantoor of 
een entiteit in diens netwerk wordt gecontroleerd van toepassing uitgesloten worden.

Amendement 111
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder 'gerelateerde financiële 
controlediensten' verstaan:

Schrappen

(a) de controle of beoordeling van 
tussentijdse financiële overzichten;
(b) de verstrekking van 
betrouwbaarheidsverklaringen met 
betrekking tot corporate governance;
(c) de verstrekking van 
betrouwbaarheidsverklaringen met 
betrekking tot maatschappelijk 
verantwoord ondernemen;
(d) de verstrekking van 
betrouwbaarheidsverklaringen met 
betrekking tot of attestatie van de 
verslaglegging aan regelgevers van 
financiële instellingen uit hoofde van het 
regelgevingskader die verder gaat dan de 
wettelijke controle van financiële 
overzichten en bedoeld is om regelgevers 
bij te staan bij het vervullen van hun taak, 
zoals verklaringen over kapitaalvereisten 
of specifieke solvabiliteitsratio’s die 
bepalen hoe waarschijnlijk het is dat een 
onderneming aan haar 
schuldverplichtingen zal kunnen blijven 
voldoen;
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(e) de verstrekking van certificering 
inzake de naleving van 
belastingvoorschriften indien een 
dergelijke attestering door de nationale 
wetgeving wordt voorgeschreven;
(f) elke andere wettelijke taak die verband 
houdt met controlewerkzaamheden die 
door de wetgeving van de Unie is opgelegd 
aan de wettelijke auditor of het 
auditkantoor.

Or. en

Motivering

Artikel 10, lid 2, betreffende "gerelateerde financiële controlediensten" moet geschrapt worden. 
Er wordt wel een lijst verboden diensten voorgesteld, maar een lijst "gerelateerde financiële 
controlediensten" die alleen voor de wettelijke auditor of een auditkantoor verricht mogen 
worden, is niet aan te bevelen. De auditor kan dergelijke diensten verlangen of bij voorkeur zelf 
uitvoeren als de dienst in kwestie nauw met de controle samenhangt. Hiervan uitgaande is het de 
bedoeling dat de verordening de levering van "gerelateerde financiële controlediensten" 
toestaat.

Amendement 112
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een wettelijke auditor die of een 
auditkantoor dat de wettelijke controle 
van organisaties van openbaar belang 
uitvoert, mag noch direct noch indirect 
niet-controlediensten verstrekken aan de 
gecontroleerde entiteit, haar 
moederonderneming en de door haar 
gecontroleerde ondernemingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 113
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de wettelijke auditor tot een 
netwerk behoort, mag geen enkel lid van 
dit netwerk niet-controlediensten 
verstrekken aan de gecontroleerde entiteit, 
haar moederonderneming en de door 
haar gecontroleerde ondernemingen 
binnen de Unie.

Schrappen

Or. en

Amendement 114
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder niet-controlediensten verstaan:

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder verboden diensten verstaan:

(a) diensten die te allen tijde 
belangenconflicten teweegbrengen:
(i) diensten van deskundigen die geen 
verband houden met de controle, diensten 
inzake belastingadvies, algemene 
bedrijfsvoering en andere adviesdiensten;

(a) diensten waarbij een wettelijke auditor 
of een auditkantoor voor de auditcliënt 
een beheerverantwoordelijkheid draagt of 
de wezenlijke beoordelingen of 
beslissingen treft;

(ii) boekhouding en het opstellen van 
administratieve vastleggingen en financiële 
overzichten;

(b) boekhouding, met inbegrip van de 
salarisadministratie, en het opstellen van 
administratieve vastleggingen en financiële 
overzichten;

(iii) het ontwikkelen en ten uitvoer leggen 
van de interne beheersings- of 
risicobeheersprocedure die verband houdt 
met de opstelling en/of controle van 
financiële informatie in de financiële 
overzichten, alsook risicoadvies;

(c) het ontwikkelen en ten uitvoer leggen 
van de interne beheersings- of 
risicobeheersprocedure die verband houdt 
met de opstelling en/of controle van 
financiële informatie in de financiële 
overzichten, alsook risicoadvies, voorzover 
deze 
i) een belangrijk onderdeel uitmaken van 
de interne controle op de financiële 
verslaglegging, of 
ii) informatie opleveren die van belang is 
voor de administratieve vastleggingen of 
financiële overzichten van de cliënt, 
waarover het kantoor verslag moet 
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uitbrengen, zodat het gevaar van 
zelftoetsing ontstaat;

(iv) waarderingsdiensten, het geven van 
een oordeel over de getrouwheid of 
verklaringen over inbreng in natura;

(d) waarderingsdiensten, indien de 
waarderingen, afzonderlijk dan wel 
gezamenlijk, een wezenlijk effect hebben 
op de financiële overzichten waarover het 
kantoor verslag moet uitbrengen;

(v) actuariële en juridische diensten, 
waaronder de beslechting van 
rechtsgeschillen;

(e) actuariële en juridische diensten, 
waaronder de beslechting van 
(rechts)geschillen over bedragen die van 
wezenlijk belang zijn voor de financiële 
overzichten waarover het kantoor verslag 
moet uitbrengen;

(vi) het ontwikkelen en ten uitvoer leggen 
van in artikel 2, lid 13, onder b) tot en met 
j), van Richtlijn 2006/43/EG bedoelde 
financiële informatietechnologiesystemen 
voor organisaties van algemeen belang;
(vii) het deelnemen aan de interne 
beheersing van de auditcliënt en het 
leveren van diensten die verband houden 
met de interne beheersingsfunctie;

(f) het deelnemen aan de interne 
beheersing van de auditcliënt en het 
leveren van diensten die verband houden 
met de interne beheersingsfunctie;

(viii) diensten van een makelaar of 
handelaar, beleggingsadviseur of 
investeringsbank.

(b) diensten die belangenconflicten 
kunnen teweegbrengen:

(g) diensten van een makelaar of handelaar, 
beleggingsadviseur of investeringsbank, 
met inbegrip van 
bedrijfsfinancieringsdiensten zoals het 
aanprijzen, verhandelen of overnemen 
van aandelen van de auditcliënt;

(i) personeelsdiensten, met inbegrip van 
het werven van hogere leidinggevenden;
(ii) het verschaffen van zachte garanties 
aan beleggers in het kader van de emissie 
van effecten van een onderneming;
(iii) het ontwikkelen en ten uitvoer leggen 
van in artikel 2, lid 13, onder a), van 
Richtlijn 2006/43/EG bedoelde financiële 
informatietechnologiesystemen voor 
organisaties van algemeen belang;
(iv) due diligence-diensten aan de 
verkopende of kopende partij over 
potentiële fusies en acquisities en het 
verstrekken van 
betrouwbaarheidsverklaringen over de 
gecontroleerde entiteit aan andere 
partijen in een financiële of zakelijke 
transactie.

(h) personeelsdiensten, met inbegrip van 
het werven van hogere leidinggevenden of 
directeuren of functionarissen die 
aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen 
bij de opstelling van de administratieve 
vastleggingen of financiële overzichten 
van de cliënt waarover het kantoor 
verslag moet uitbrengen. Deze verboden 
diensten omvatten het zoeken naar 
kandidaten voor dergelijke functies en het 
controleren van de referenties van 
toekomstige kandidaten voor dergelijke 
functies.
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Or. en

Motivering

De lijst "niet-controlediensten" van artikel 10, lid 3, wordt vervangen door een lijst "verboden 
diensten". Bepaalde niet-controlediensten houden een zo wezenlijke bedreiging voor de 
onafhankelijkheid van de auditor in dat de enige oplossing gelegen is in een verbod op de 
verstrekking van dergelijke diensten aan auditcliënten. Een totaal verbod op de levering van 
niet-controlediensten verdient geen aanbeveling; alleen de expliciet genoemde diensten worden 
verboden. Bij andere niet-controlediensten is het veelal mogelijk het gevaar voor de 
onafhankelijkheid van de auditor tot aanvaardbare proporties terug te brengen met behulp van 
specifieke maatregelen. 

Amendement 115
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – alinea 3 – letter a – punt viii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

viii bis) personeelsdiensten die het werven 
van hogere leidinggevenden omvatten;

Or. es

Amendement 116
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een lid van het netwerk 
waartoe de wettelijke auditor die of het 
auditkantoor dat de wettelijke controle 
van financiële overzichten van een 
organisatie van openbaar belang uitvoert, 
behoort, niet-controlediensten levert aan 
een onderneming met 
rechtspersoonlijkheid in een derde land 
die wordt beheerst door de gecontroleerde 
organisatie van openbaar belang, 
beoordeelt de betrokken wettelijke auditor 
of het betrokken auditkantoor of zijn of 
haar onafhankelijkheid in het gedrang 
wordt gebracht door de levering van zulke 
diensten door het lid van het netwerk.

Schrappen
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Or. en

Amendement 117
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als zijn of haar onafhankelijkheid in het 
gedrang wordt gebracht, past de wettelijke 
auditor of het auditkantoor 
veiligheidsmaatregelen toe om de 
bedreigingen als gevolg van het leveren 
van zulke diensten in een derde land in te 
perken. De wettelijke auditor of het 
auditkantoor mag de wettelijke controle 
van financiële overzichten van de 
organisatie van openbaar belang 
uitsluitend blijven uitvoeren als hij, zij of 
het conform artikel 11 kan rechtvaardigen 
dat het verlenen van deze diensten zijn of 
haar professionele oordeelsvorming en de 
controleverklaring niet beïnvloedt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 10, lid 4, van de ontwerpverordening moet in artikel 10, lid 1 worden opgenomen.

Amendement 118
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betrokkenheid bij de besluitvorming van 
de gecontroleerde entiteit en het leveren 
van de diensten als bedoeld onder a), ii) 
en iii) van lid 3, worden in alle gevallen 
geacht deze onafhankelijkheid in het 
gedrang te brengen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Artikel 10, lid 4, van de ontwerpverordening moet in artikel 10, lid 1 worden opgenomen.

Amendement 119
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De levering van de diensten als bedoeld 
onder a), i) en iv) tot en met viii) van lid 3, 
alsook elke uitbesteding in verband met 
deze diensten wordt verondersteld de 
onafhankelijkheid in het gedrang te 
brengen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 10, lid 4, van de ontwerpverordening moet in artikel 10, lid 1 worden opgenomen.

Amendement 120
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De wettelijke auditor of het auditkantoor 
kan bij de bevoegde autoriteit te rade gaan 
voor een oordeel over deze kwestie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 10, lid 4, van de ontwerpverordening moet in artikel 10, lid 1 worden opgenomen.

Amendement 121
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer meer dan één derde van de 
jaarlijkse inkomsten van een auditkantoor 
uit controles afkomstig is van grote 
organisaties van openbaar belang en het 
auditkantoor behoort tot een netwerk 
waarvan de gezamenlijke jaarlijkse 
inkomsten van de leden uit controles 
binnen de Europese Unie meer bedragen 
dan 1 500 miljoen EUR, dient het kantoor 
te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Schrappen

(a) het kantoor levert, direct of indirect, 
geen niet-controlediensten;
(b) het kantoor behoort niet tot een 
netwerk dat binnen de Unie niet-
controlediensten levert;
(c) een entiteit die de in lid 3 genoemde 
diensten levert, bezit, direct of indirect, 
niet meer dan 5 procent van het kapitaal 
of van de stemrechten in het 
auditkantoor;
(d) entiteiten die de in lid 3 genoemde 
diensten levert, bezit als geheel, direct of 
indirect, niet meer dan 10 procent van het 
kapitaal of van de stemrechten in het 
auditkantoor;
(e) het kantoor bezit, direct of indirect, 
niet meer dan 5 procent van het kapitaal 
of van de stemrechten in een entiteit die 
diensten als genoemd in lid 3 levert.

Or. en

Amendement 122
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer meer dan één derde van de 
jaarlijkse inkomsten van een auditkantoor 
uit controles afkomstig is van grote 
organisaties van openbaar belang en het 
auditkantoor behoort tot een netwerk 

5. Wanneer meer dan een derde van de 
jaarlijkse inkomsten van een auditkantoor 
uit controles afkomstig is van grote 
organisaties van openbaar belang en het 
auditkantoor behoort tot een netwerk 
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waarvan de gezamenlijke jaarlijkse 
inkomsten van de leden uit controles 
binnen de Europese Unie meer bedragen 
dan 1 500 miljoen EUR, dient het kantoor 
te voldoen aan de volgende voorwaarden:

waarvan de gezamenlijke jaarlijkse 
inkomsten van de leden uit controles 
binnen de Europese Unie meer bedragen 
dan 1 500 miljoen EUR, waarbij controles 
die aan meer dan een auditkantoor 
toevertrouwd zijn, niet in de berekening 
van deze drempels worden meegenomen,
dient het kantoor te voldoen aan de 
volgende voorwaarden:

Or. en

Motivering

Het concept van zogeheten "enkel audit"-kantoren is onevenredig. Daarom wordt voorgesteld, 
mede met het oog op het stimuleren van gezamenlijke audits, dat het zeer grote auditkantoren 
vrijstaat een partnerschap met andere auditkantoren aan te gaan als ze hun activiteiten willen 
uitbreiden. Dat biedt kleinere auditkantoren tevens de gelegenheid om door grotere cliënten in 
de arm te worden genomen tezamen met een grote netwerkpartner. Aldus komen er toch enkele 
gezamenlijke audits tot stand, zonder dat zulks verplicht wordt gesteld.

Amendement 123
Jaroslav Paška

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 68, teneinde de 
lijst van gerelateerde financiële 
controlediensten als bedoeld in lid 2 en de 
lijst van niet-controlediensten als bedoeld 
in lid 3 van dit artikel te wijzigen. Bij de 
uitoefening van deze bevoegdheid houdt 
de Commissie rekening met de 
ontwikkelingen in de auditpraktijk en 
binnen het auditberoep.

6. De lidstaten kunnen bij wijze van 
uitzondering diensten toevoegen aan de 
lijst van ingevolge lid 3 verboden diensten 
voor wat betreft wettelijke auditors of 
auditkantoren die in de desbetreffende 
lidstaat gevestigd zijn, mits de 
toevoegingen voortvloeien uit de in die 
lidstaat geldende wet- en regelgeving.

Or. en

Motivering

Het gaat hier om een niet-essentieel punt, dat niet voor delegatie in aanmerking komt; 
wijzigingen moeten via wetgeving, met goedkeuring van de Raad en het Parlement, hun beslag 
krijgen. Dit amendement is bedoeld om lidstaten de mogelijkheid te geven om diensten als 
verboden te bestempelen, voorzover de nationale wet- of regelgeving dat verlangt.  Ofschoon 
harmonisatie als overkoepelend doel wordt nagestreefd, kan het zijn dat een lidstaat zijn 
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nationale bepalingen wil blijven toepassen als deze strikter zijn.

Amendement 124
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 68, teneinde de 
lijst van gerelateerde financiële 
controlediensten als bedoeld in lid 2 en de 
lijst van niet-controlediensten als bedoeld 
in lid 3 van dit artikel te wijzigen. Bij de 
uitoefening van deze bevoegdheid houdt 
de Commissie rekening met de 
ontwikkelingen in de auditpraktijk en 
binnen het auditberoep.

6. De lidstaten kunnen op grond van 
nationale voorschriften of wettelijke 
bepalingen diensten toevoegen aan de lijst 
van ingevolge lid 3 verboden diensten.

Or. en

Motivering

Artikel 10, lid 6, van de voorgestelde verordening kan beter geschrapt worden. Wetgeving moet 
met goedkeuring van het EP en de Raad tot stand komen, niet via gedelegeerde handelingen. Als 
een lidstaat zijn eigen regels overeind wil houden, moet dat mogelijk zijn. 

Amendement 125
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de gecontroleerde entiteit is 
vrijgesteld van de verplichting om een 
auditcomité te hebben, beslist de 
gecontroleerde entiteit welk orgaan van de 
entiteit de in dit lid aan het auditcomité 
toegewezen taken uitvoert.

Wanneer de gecontroleerde entiteit is 
vrijgesteld van de verplichting om een 
auditcomité te hebben, beslist de 
gecontroleerde entiteit welk orgaan van de 
entiteit de in dit lid aan het auditcomité 
toegewezen taken uitvoert ter voorkoming 
van belangenconflicten en omwille van de 
onafhankelijkheid en de beroepsethiek.

Or. en
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Amendement 126
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een wettelijke auditor of een 
auditkantoor legt voor elke uitgevoerde 
wettelijke controle een controledossier aan. 
Het controledossier bevat ten minste de 
volgende gegevens en documenten, op 
papier of in elektronische vorm:

(5) Een wettelijke auditor of een 
auditkantoor legt voor elke uitgevoerde 
wettelijke controle een controledossier aan. 
Het controledossier bevat ten minste de 
volgende gegevens en documenten, op 
papier en in elektronische vorm:

Or. ro

Amendement 127
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De wettelijke auditor(s) of het (de) 
auditkanto(o)r(en) dient (dienen) bij de 
uitvoering van de wettelijke controle van 
organisaties van openbaar belang de 
internationale controlestandaarden als 
bedoeld in artikel 26 van Richtlijn 
2006/43/EG in acht te nemen, voor zover 
deze standaarden in overeenstemming zijn 
met de eisen van deze verordening.

De wettelijke auditor(s) of het (de) 
auditkanto(o)r(en) dient (dienen) bij de 
uitvoering van de wettelijke controle van 
organisaties van openbaar belang de 
internationale controlestandaarden als 
bedoeld in artikel 26 van Richtlijn 
2006/43/EG in acht te nemen.

Or. en

Amendement 128
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en
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Motivering

De inhoud van de controleverklaring moet geregeld worden met de bestaande internationale 
auditregels; eventuele amendementen moeten in dat kader passen.

Amendement 129
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De controleverklaring mag niet langer 
zijn dan vier bladzijden of 10 000 tekens 
(exclusief spaties). De verklaring mag 
geen kruisverwijzingen bevatten naar de 
in artikel 23 bedoelde aanvullende 
verklaring aan het auditcomité.

Schrappen

Or. es

Amendement 130
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanvullende verklaring wordt 
openbaar gemaakt aan de algemene 
vergadering van de gecontroleerde 
entiteit, indien het bestuurs- of 
leidinggevende orgaan van de 
gecontroleerde entiteit daartoe besluit.

Schrappen

Or. en

Amendement 131
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toezicht op de wettelijke controle door het 
auditcomité

Toetsing van de wettelijke controle door 
het auditcomité



AM\916386NL.doc 25/52 PE498.010v01-00

NL

Or. fr

Amendement 132
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het auditcomité van de organisatie van 
openbaar belang ziet toe op het werk van 
de wettelijke auditor(s) die of het (de) 
auditkanto(o)r(en) dat (die) de wettelijke 
controle uitvoert (uitvoeren).

Het auditcomité van de organisatie van 
openbaar belang toetst het werk van de 
wettelijke auditor(s) die of het (de) 
auditkanto(o)r(en) dat (die) de wettelijke 
controle uitvoert (uitvoeren).

Or. fr

Motivering

Het is in strijd met de onafhankelijkheid van de wettelijk auditor of het auditkantoor als het 
auditcomité er toezicht op uitoefent. Voorgesteld wordt "toezicht" te vervangen door "toetsing".

Amendement 133
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden van het auditcomité nemen deel 
aan programma's voor het verbeteren van 
hun vaardigheden opdat zij over 
voldoende technische kennis beschikken 
om hun taken te vervullen.

Or. ro

Amendement 134
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij de benoeming de verlenging van 
een controleopdracht overeenkomstig de 

3. Wanneer een organisatie van openbaar 
belang de audit aanbesteedt, wordt de 
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tweede alinea van artikel 33, lid 1, betreft,
wordt de aanbeveling van het auditcomité 
als bedoeld in lid 2 van dit artikel 
opgesteld na een selectieprocedure die is 
georganiseerd door de gecontroleerde 
entiteit en voldoet aan de volgende 
criteria:

aanbeveling van het auditcomité als 
bedoeld in lid 2 van dit artikel opgesteld na 
een selectieprocedure die is georganiseerd 
door de gecontroleerde entiteit, die 
rekening houdt met de volgende criteria:

Or. en

Motivering

Gezien de grotere rol van het auditcomité in deze verordening wordt bepleit dit comité te laten 
beslissen of een aanbesteding de aangewezen weg is om een nieuw auditkantoor te benoemen. 
Een en ander past in het Europees beleid inzake corporate governance, dat in hoofdzaak berust 
op beginselen en richtsnoeren.

Amendement 135
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij de benoeming de verlenging van 
een controleopdracht overeenkomstig de 
tweede alinea van artikel 33, lid 1, betreft,
wordt de aanbeveling van het auditcomité 
als bedoeld in lid 2 van dit artikel 
opgesteld na een selectieprocedure die is 
georganiseerd door de gecontroleerde 
entiteit en voldoet aan de volgende criteria:

3. Wanneer een organisatie van openbaar 
belang de audit aanbesteedt, wordt de 
aanbeveling van het auditcomité als 
bedoeld in lid 2 van dit artikel opgesteld na 
een selectieprocedure die is georganiseerd 
door de gecontroleerde entiteit en voldoet 
aan de volgende criteria:

Or. en

Amendement 136
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij de benoeming de verlenging van 
een controleopdracht overeenkomstig de 
tweede alinea van artikel 33, lid 1, betreft, 
wordt de aanbeveling van het auditcomité 
als bedoeld in lid 2 van dit artikel 

3. Wanneer de gecontroleerde entiteit 
daartoe besluit, doch uiterlijk na zeven 
jaar verlengde controleopdrachten, wordt 
de aanbeveling van het auditcomité als 
bedoeld in lid 2 van dit artikel opgesteld na 
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opgesteld na een selectieprocedure die is 
georganiseerd door de gecontroleerde 
entiteit en voldoet aan de volgende criteria:

een aanbestedingsprocedure die is 
georganiseerd door de gecontroleerde 
entiteit en voldoet aan de volgende criteria:

Or. en

Motivering

De maximale looptijd van een auditopodracht moet veertien jaar zijn, maar er moet ten minste 
om de zeven jaar een aanbesteding plaatsvinden om concurrerende auditors of auditkantoren de 
gelegenheid te geven een voorstel voor een controleopdracht in te dienen.

Amendement 137
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij de benoeming de verlenging van 
een controleopdracht overeenkomstig de 
tweede alinea van artikel 33, lid 1, betreft, 
wordt de aanbeveling van het auditcomité 
als bedoeld in lid 2 van dit artikel 
opgesteld na een selectieprocedure die is 
georganiseerd door de gecontroleerde 
entiteit en voldoet aan de volgende criteria:

(3) Tenzij de benoeming de verlenging van 
een controleopdracht overeenkomstig de 
tweede alinea van artikel 33, lid 1, betreft, 
wordt de aanbeveling van het auditcomité 
als bedoeld in lid 2 van dit artikel 
opgesteld na een aanbestedingsprocedure
die is georganiseerd door de gecontroleerde 
entiteit en voldoet aan de volgende criteria:

Or. ro

Amendement 138
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de gecontroleerde entiteit is vrij om alle 
wettelijke auditors of auditkantoren uit te 
nodigen om voorstellen voor het leveren 
van de wettelijke controledienst in te 
dienen, onder de voorwaarde dat artikel 
33, lid 2, wordt gerespecteerd en ten 
minste één van de uitgenodigde auditors 
of kantoren in het voorgaande 
kalenderjaar niet meer dan 15 procent 
van de totale honoraria voor controles 

(a) de gecontroleerde entiteit publiceert 
een oproep tot het indienen van 
voorstellen voor de controleopdracht in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
en in nationale staatsbladen of 
nieuwsbladen. De 
aanbestedingsdocumenten bevatten 
transparante en niet-discriminerende 
selectiecriteria voor de beoordeling van de 
voorstellen. Het bepaalde in artikel 33, lid 



PE498.010v01-00 28/52 AM\916386NL.doc

NL

heeft ontvangen van grote organisaties 
van openbaar belang in de betrokken 
lidstaat;

2, wordt daarbij in acht genomen.

Or. ro

Motivering

De selectieprocedure moet transparant zijn en openstaan voor alle marktdeelnemers.

Amendement 139
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de gecontroleerde entiteit is vrij om alle 
wettelijke auditors of auditkantoren uit te 
nodigen om voorstellen voor het leveren 
van de wettelijke controledienst in te 
dienen, onder de voorwaarde dat artikel 33, 
lid 2, wordt gerespecteerd en ten minste 
één van de uitgenodigde auditors of 
kantoren in het voorgaande kalenderjaar 
niet meer dan 15 procent van de totale 
honoraria voor controles heeft ontvangen 
van grote organisaties van openbaar 
belang in de betrokken lidstaat;

(a) de gecontroleerde entiteit is vrij om alle 
wettelijke auditors of auditkantoren uit te 
nodigen om voorstellen voor het leveren 
van de wettelijke controledienst in te 
dienen, onder de voorwaarde dat artikel 33, 
lid 2, wordt gerespecteerd. Ten minste een
van de uitgenodigde auditkantoren moet 
een klein kantoor zijn in termen van 
omzet, aantal personeelsleden en het 
aantal in het voorafgaande boekjaar 
uitgevoerde controles in opdracht van 
organisaties van openbaar belang, zoals 
door de bevoegde autoriteit 
openbaargemaakt overeenkomstig artikel 
32, lid 3.

Or. en

Motivering

De oorspronkelijke tekst is niet opportuun, zou tot concurrentieverstoring leiden en wellicht 
schadelijk zijn voor de kwaliteit van de controle; het amendement maakt het mogelijk 
concurrentie en keuzevrijheid na te streven.

Amendement 140
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gecontroleerde entiteit stelt 
aanbestedingsstukken op voor de 
uitgenodigde wettelijke auditor(s) of 
auditkanto(o)r(en). Deze 
aanbestedingsstukken stellen hen in staat 
om de werkzaamheden van de 
gecontroleerde entiteit en het uit te voeren 
type wettelijke controle te begrijpen. De 
aanbestedingsstukken bevatten 
transparante en niet-discriminerende 
selectiecriteria die door de gecontroleerde 
entiteit zullen worden gebruikt om de door 
wettelijke auditors of auditkantoren 
ingediende voorstellen te beoordelen;

(c) de gecontroleerde entiteit stelt 
aanbestedingsstukken op voor de via de 
aanbestedingsprocedure uitgenodigde 
wettelijke auditor(s). Deze 
aanbestedingsstukken stellen hen in staat 
om de werkzaamheden van de 
gecontroleerde entiteit en het uit te voeren 
type wettelijke controle te begrijpen. De 
aanbestedingsstukken bevatten 
transparante en niet-discriminerende 
selectiecriteria die door de gecontroleerde 
entiteit zullen worden gebruikt om de door 
wettelijke auditors of auditkantoren 
ingediende voorstellen te beoordelen;

Or. ro

Amendement 141
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Organisaties van openbaar belang die 
voldoen aan de onder f) en t) van artikel 
2, lid 1, van Richtlijn 2003/71/EG 
vastgelegde criteria, hoeven geen 
selectieprocedure als bedoeld in lid 4 toe 
te passen.

Schrappen

Or. ro

Amendement 142
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het voorstel van het leidinggevende of 
toezichthoudende orgaan aan de 
algemene aandeelhouders- of 
ledenvergadering van de gecontroleerde 

Schrappen
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entiteit voor de benoeming van wettelijke 
auditors of auditkantoren omvat de 
aanbeveling die het auditcomité heeft 
gedaan.

Or. ro

Amendement 143
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als het voorstel van het leidinggevende of 
toezichthoudende orgaan afwijkt van de 
aanbeveling van het auditcomité, wordt in 
het voorstel vermeld om welke redenen de 
aanbeveling van het auditcomité niet is 
gevolgd.

Schrappen

Or. ro

Amendement 144
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als het voorstel van het leidinggevende of 
toezichthoudende orgaan afwijkt van de 
aanbeveling van het auditcomité, wordt in 
het voorstel vermeld om welke redenen de 
aanbeveling van het auditcomité niet is 
gevolgd.

Als het voorstel van het leidinggevende of 
toezichthoudende orgaan afwijkt van de 
aanbeveling van het auditcomité, wordt in 
het voorstel vermeld om welke redenen de 
aanbeveling van het auditcomité niet is 
gevolgd. Voorts wordt vermeld waarom er 
na de aanbestedingsprocedure als bedoeld 
in lid 3, wordt voorgesteld de 
controleopdracht te verlengen.

Or. en

Motivering

Analoog aan het beginsel "naleven of motiveren" moet worden aangegeven waarom de 
gecontracteerde auditor wordt gehandhaafd ondanks de uitvoering van een 
aanbestedingsprocedure. Andermaal wordt beklemtoond dat beschikbare alternatieven serieuze 
overweging verdienen.
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Amendement 145
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In het geval van een kredietinstelling of 
verzekeringsonderneming, dient het 
leidinggevende of toezichthoudende orgaan 
zijn ontwerpvoorstel in bij de bevoegde 
autoriteit als bedoeld in artikel 35, lid 2. De 
bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 
35, lid 2, heeft het recht haar veto uit te 
spreken over de in de aanbeveling 
voorgestelde keuze. Een dergelijke 
afwijzing wordt naar behoren gemotiveerd.

6. Het leidinggevende of toezichthoudende 
orgaan dient zijn ontwerpvoorstel in bij de 
bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 
35, lid 2. De resultaten van de omvattende 
beoordeling als bedoeld in artikel 32, lid 2 
en lid 3, worden bij het ontwerpvoorstel 
gevoegd. De bevoegde autoriteit als 
bedoeld in artikel 35, lid 2, heeft het recht 
haar veto uit te spreken over de in de 
aanbeveling voorgestelde keuze. Een 
dergelijke afwijzing wordt naar behoren 
gemotiveerd.

Or. en

Motivering

De beoordeling moet aan de bevoegde autoriteiten worden verstrekt. Deze informatie en de 
eraan verbonden vetorechten moeten aan alle bevoegde autoriteiten worden verstrekt, niet 
alleen aan bevoegde autoriteiten in de financiële sector, om eventuele tekortkomingen in de 
procedure voor het benoemen van auditors voor wettelijke controles van alle organisaties van 
openbaar belang aan te pakken.

Amendement 146
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

In plaats van wisselen van auditkantoor is wisselen van vennoot het beste.
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Amendement 147
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De organisatie van openbaar belang 
benoemt een wettelijke auditor of een 
auditkantoor voor een eerste opdracht 
waarvan de duur niet korter dan twee jaar 
en niet langer dan vijf jaar is.

1. De organisatie van openbaar belang 
benoemt een wettelijke auditor of een 
auditkantoor voor een duur van vier 
achtereenvolgende jaren.

Or. fr

Amendement 148
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De organisatie van openbaar belang 
benoemt een wettelijke auditor of een 
auditkantoor voor een eerste opdracht 
waarvan de duur niet korter dan twee jaar
en niet langer dan vijf jaar is.

1. De organisatie van openbaar belang 
benoemt een wettelijke auditor of een 
auditkantoor voor een eerste opdracht 
waarvan de duur niet korter dan een jaar
en niet langer dan zes jaar is.

Or. en

Amendement 149
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De organisatie van openbaar belang 
benoemt een wettelijke auditor of een 
auditkantoor voor een eerste opdracht 
waarvan de duur niet korter dan twee jaar
en niet langer dan vijf jaar is.

1. De organisatie van openbaar belang 
benoemt een wettelijke auditor of een 
auditkantoor voor een eerste opdracht 
waarvan de duur niet korter dan drie jaar
is.

Or. en
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Motivering

De onafhankelijkheid van de auditor neemt toe als de controleopdracht langer loopt.

Amendement 150
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De organisatie van openbaar belang 
benoemt een wettelijke auditor of een 
auditkantoor voor een eerste opdracht 
waarvan de duur niet korter dan twee jaar
en niet langer dan vijf jaar is.

(1) De organisatie van openbaar belang 
benoemt een wettelijke auditor of een 
auditkantoor voor een opdracht gedurende 
een periode waarvan de duur niet korter 
dan een jaar is.

Or. ro

Amendement 151
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De organisatie van openbaar belang kan 
deze opdracht slechts één keer verlengen.

De organisatie van openbaar belang kan 
deze opdracht zo vaak verlengen dat de 
totale looptijd van de achtereenvolgende 
opdrachten ten hoogste veertien jaar 
bedraagt, mits dat telkens gebeurt op 
voorstel van het auditcomité en met de 
goedkeuring van de jaarlijkse algemene 
vergadering.

Or. en

Motivering

Van doorslaggevend belang is niet het aantal malen dat de controleopdracht verlengd wordt, 
maar de totale duur van het auditcontract. Dat betekent dat er na een eerste contract met een 
looptijd van drie jaar bijvoorbeeld jaarlijks een verlenging kan plaatsvinden. Voorgesteld wordt 
de maximale looptijd van zes tot veertien jaar te verhogen, omdat nieuwe auditors wel enige tijd 
nodig hebben om de gecontroleerde entiteit te leren kennen. Bovendien worden de rechten van 
de aandeelhouders hiermee vergroot.
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Amendement 152
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De organisatie van openbaar belang kan 
deze opdracht slechts één keer verlengen.

De organisatie van openbaar belang kan de 
controleopdracht verlengen mits dat 
gebeurt op voorstel van het auditcomité en 
met de goedkeuring van de jaarlijkse 
algemene vergadering.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt het recht van de aandeelhouders om de auditor te kiezen vergroot.

Amendement 153
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De organisatie van openbaar belang kan 
deze opdracht slechts één keer verlengen.

De organisatie van openbaar belang kan 
deze opdracht verlengen mits dat gebeurt 
op voorstel van het auditcomité of een 
soortgelijk orgaan en met de goedkeuring 
van de jaarlijkse algemene vergadering.

Or. en

Amendement 154
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De organisatie van openbaar belang kan 
deze opdracht slechts één keer verlengen.

De opdracht kan worden verlengd.

Or. fr
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Amendement 155
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De duur van de twee opdrachten mag 
tezamen niet langer zijn dan zes jaar.

Schrappen

Or. en

Amendement 156
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De duur van de twee opdrachten mag 
tezamen niet langer zijn dan zes jaar.

Schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping van de verplichting om van auditkantoor te wisselen; in plaats daarvan komt 
wisseling van vennoot zoals voorgeschreven door Richtlijn 2006/43/EG, in combinatie met 
scherper toezicht door het auditcomité.

Amendement 157
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De duur van de twee opdrachten mag 
tezamen niet langer zijn dan zes jaar.

Schrappen

Or. en

Motivering

Samengevoegd met het voorgaande lid.
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Amendement 158
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De duur van de twee opdrachten mag 
tezamen niet langer zijn dan zes jaar.

De lidstaten kunnen in een langere duur 
voorzien met het oog op een sterkere 
onafhankelijkheid van de wettelijke 
auditor of het auditkantoor.

Or. fr

Amendement 159
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer tijdens een onafgebroken 
opdracht van zes jaar twee wettelijke 
auditors of auditkantoren zijn benoemd, 
bedraagt de maximumduur van de 
opdracht van elke wettelijke auditor of elk 
auditkantoor niet meer dan negen jaar.

Schrappen

Or. fr

Amendement 160
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer tijdens een onafgebroken 
opdracht van zes jaar twee wettelijke 
auditors of auditkantoren zijn benoemd, 
bedraagt de maximumduur van de opdracht 
van elke wettelijke auditor of elk 
auditkantoor niet meer dan negen jaar.

Wanneer tijdens een onafgebroken 
opdracht van vier jaar twee wettelijke 
auditors of auditkantoren zijn benoemd, 
bedraagt de maximumduur van de opdracht 
van elke wettelijke auditor of elk 
auditkantoor niet meer dan zes jaar.

Or. ro
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Amendement 161
Franck Proust

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer tijdens een onafgebroken 
opdracht van zes jaar twee wettelijke 
auditors of auditkantoren zijn benoemd, 
bedraagt de maximumduur van de opdracht 
van elke wettelijke auditor of elk 
auditkantoor niet meer dan negen jaar.

Wanneer tijdens een onafgebroken 
opdracht van zes jaar ten minste twee 
wettelijke auditors of auditkantoren zijn 
benoemd, bedraagt de maximumduur van 
de opdracht van elke wettelijke auditor of 
elk auditkantoor niet meer dan negen jaar.

Or. fr

Amendement 162
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na afloop van de maximumduur van de 
in lid 1 bedoelde opdracht mogen de 
wettelijke auditor of het auditkantoor of 
de leden van zijn netwerk binnen de Unie, 
indien van toepassing, de wettelijke 
controle van de organisatie van openbaar 
belang pas uitvoeren nadat een periode 
van minstens vier jaar is verstreken.

Schrappen

Or. en

Amendement 163
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na afloop van de maximumduur van de 
in lid 1 bedoelde opdracht mogen de 
wettelijke auditor of het auditkantoor of 
de leden van zijn netwerk binnen de Unie, 
indien van toepassing, de wettelijke 

Schrappen
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controle van de organisatie van openbaar 
belang pas uitvoeren nadat een periode 
van minstens vier jaar is verstreken.

Or. fr

Amendement 164
Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na afloop van de maximumduur van de 
in lid 1 bedoelde opdracht mogen de 
wettelijke auditor of het auditkantoor of 
de leden van zijn netwerk binnen de Unie, 
indien van toepassing, de wettelijke 
controle van de organisatie van openbaar 
belang pas uitvoeren nadat een periode 
van minstens vier jaar is verstreken.

Schrappen

Or. en

Motivering

De afkoelingsperiode van vier jaar is overbodig geworden door de schrapping van de verplichte 
wisseling van wettelijke auditor of auditkantoor.

Amendement 165
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van de leden 1 en 2 kan de 
organisatie van openbaar belang op 
uitzonderlijke basis, de in artikel 35, lid 1, 
bedoelde bevoegde autoriteit verzoeken 
haar toestemming te verlengen voor het 
opnieuw benoemen van de wettelijke 
auditor of het auditkantoor voor een 
aanvullende opdracht. Bij benoeming van 
twee wettelijke auditors of auditkantoren 
mag deze derde opdracht niet langer 
duren dan drie jaar. Bij benoeming van 

Schrappen
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één wettelijke auditor of auditkantoor 
mag deze derde opdracht niet langer 
duren dan twee jaar.

Or. fr

Amendement 166
Franck Proust

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van de leden 1 en 2 kan de 
organisatie van openbaar belang op 
uitzonderlijke basis, de in artikel 35, lid 1, 
bedoelde bevoegde autoriteit verzoeken 
haar toestemming te verlengen voor het 
opnieuw benoemen van de wettelijke 
auditor of het auditkantoor voor een 
aanvullende opdracht. Bij benoeming van 
twee wettelijke auditors of auditkantoren 
mag deze derde opdracht niet langer duren 
dan drie jaar. Bij benoeming van één 
wettelijke auditor of auditkantoor mag deze 
derde opdracht niet langer duren dan twee 
jaar.

3. In afwijking van de leden 1 en 2 kan de 
organisatie van openbaar belang op 
uitzonderlijke basis, de in artikel 35, lid 1, 
bedoelde bevoegde autoriteit verzoeken 
haar toestemming te verlengen voor het 
opnieuw benoemen van de wettelijke 
auditor of het auditkantoor voor een 
aanvullende opdracht. Bij benoeming van 
ten minste twee wettelijke auditors of 
auditkantoren mag deze derde opdracht 
niet langer duren dan drie jaar. Bij 
benoeming van één wettelijke auditor of 
auditkantoor mag deze derde opdracht niet 
langer duren dan twee jaar.

Or. fr

Amendement 167
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De voornaamste auditpartner(s) die 
verantwoordelijk is (zijn) voor de 
uitvoering van een wettelijke controle, 
staakt (staken) zijn, haar of hun deelname 
aan de wettelijke controle van de 
gecontroleerde entiteit na een periode van 
zeven jaar, te rekenen vanaf de datum van 
benoeming. Hij of zij kan (kunnen) 
opnieuw deelnemen aan de wettelijke 
controle van de gecontroleerde entiteit na 

(4) De voornaamste auditpartner(s) die 
verantwoordelijk is (zijn) voor de 
uitvoering van een wettelijke controle, 
staakt (staken) zijn, haar of hun deelname 
aan de wettelijke controle van de 
gecontroleerde entiteit na een periode van 
vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van 
benoeming. Hij of zij kan (kunnen) 
opnieuw deelnemen aan de wettelijke 
controle van de gecontroleerde entiteit na 
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een periode van ten minste drie jaar. een periode van ten minste drie jaar.

Or. ro

Amendement 168
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De wettelijke auditor of het auditkantoor 
zet een passend systeem van geleidelijke 
roulatie op voor de hoogstgeplaatste 
personeelsleden die betrokken zijn bij de 
wettelijke controle, met inbegrip van ten 
minste de personen die zijn geregistreerd 
als wettelijke auditors. Dit 
roulatiemechanisme wordt in fasen 
uitgevoerd op basis van individuele 
personen en niet van een compleet team. 
Het is evenredig met de schaal en de 
dimensie van de activiteiten van de 
wettelijke auditor of het auditkantoor.

De wettelijke auditor of het auditkantoor 
zet een passend systeem van geleidelijke 
roulatie op voor de hoogstgeplaatste 
personeelsleden die betrokken zijn bij de 
wettelijke controle, met inbegrip van ten 
minste de personen die zijn geregistreerd 
als wettelijke auditors. Dit 
roulatiemechanisme wordt in fasen 
uitgevoerd op basis van individuele 
personen en niet van een compleet 
auditteam. Het is evenredig met de schaal 
en de dimensie van de activiteiten van de 
wettelijke auditor of het auditkantoor.

Or. en

Amendement 169
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een wettelijke auditor of een 
auditkantoor wordt vervangen door een 
andere wettelijke auditor of een ander 
auditkantoor, verstrekt de voormalige 
wettelijke auditor of het voormalige 
kantoor de nieuwe wettelijke auditor of het 
nieuwe kantoor een overdrachtsdossier. 
Dit dossier omvat de relevante informatie
aangaande de gecontroleerde entiteit die 
redelijkerwijs nodig kan zijn om de aard 
van de activiteiten en de interne 
organisatie van de gecontroleerde entiteit 
te begrijpen en de continuïteit van de 
wettelijke controle en de vergelijkbaarheid 

5. Wanneer een wettelijke auditor of een 
auditkantoor wordt vervangen door een 
andere wettelijke auditor of een ander 
auditkantoor, verstrekt de voormalige 
wettelijke auditor of het voormalige 
kantoor de nieuwe wettelijke auditor of het 
nieuwe kantoor de door de wet en artikel 
23, lid 3, van Richtlijn 2006/43/EG 
voorgeschreven informatie.
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met de in eerdere jaren uitgevoerde 
controles te waarborgen.

Or. en

Amendement 170
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voormalige wettelijke auditor of het
voormalige auditkantoor verleent de 
nieuwe wettelijke auditor of het nieuwe 
auditkantoor tevens toegang tot de in 
artikel 23 bedoelde aanvullende 
verklaringen aan het auditcomité van 
voorgaande jaren en tot alle informatie die 
aan bevoegde autoriteiten is toegezonden 
overeenkomstig de artikelen 25 en 27.

De voormalige wettelijke auditors of de
voormalige auditkantoren verlenen de 
nieuwe wettelijke auditor of het nieuwe 
auditkantoor tevens toegang tot de in 
artikel 23 bedoelde aanvullende 
verklaringen aan het auditcomité van 
voorgaande jaren en tot alle informatie die 
aan bevoegde autoriteiten is toegezonden 
overeenkomstig de artikelen 25 en 27.

Or. en

Amendement 171
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De EAEM stelt een ontwerp van 
technische regelgevingsnormen op om de 
technische eisen met betrekking tot de 
inhoud van het overdrachtsdossier als 
bedoeld in lid 6 te specificeren.

Schrappen

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd de in lid 6 bedoelde 
technische regelgevingsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 10 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Motivering

De formulering van artikel 23, lid 3, van Richtlijn 2006/43/EG betreffende wettelijke controles is 
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meer omvattend en heeft zijn nut reeds in de praktijk bewezen. Bovendien komen de 
verantwoordelijkheden van de nieuwe auditors ten aanzien van het werk van eerdere auditors 
reeds in internationale normen aan de orde.

Amendement 172
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De EAEM stelt een ontwerp van 
technische regelgevingsnormen op om de 
technische eisen met betrekking tot de 
inhoud van het overdrachtsdossier als 
bedoeld in lid 6 te specificeren.

Schrappen

Or. en

Amendement 173
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd de in lid 6 bedoelde 
technische regelgevingsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 10 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Schrappen

Or. en

Amendement 174
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het auditcomité, een of meer 
aandeelhouders en de bevoegde 
autoriteiten als bedoeld in artikel 35, lid 1 
of lid 2, kunnen bij een nationale rechtbank 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)
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een procedure starten voor ontslag van de 
wettelijke auditor(s) of het (de) 
auditkanto(o)r(en), indien daartoe goede 
gronden bestaan.

Or. fr

Amendement 175
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst een bevoegde
autoriteit aan die verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van de taken waarin deze 
verordening voorziet, en voor het 
waarborgen dat de bepalingen van deze 
verordening worden toegepast.

1. Er wordt een Europese 
Toezichtautoriteit voor wettelijke 
controles en audits ingesteld, die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
de taken waarin deze verordening voorziet, 
en voor het waarborgen dat de bepalingen 
van deze verordening worden toegepast. 
Deze autoriteit is onafhankelijk en wordt 
bij de Commissie ondergebracht.

Or. fr

Amendement 176
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit is: Deze autoriteit overkoepelt de 
onderstaande bevoegde autoriteiten en 
houdt er toezicht op:

Or. fr

Amendement 177
Jean-Pierre Audy
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 kunnen de 
lidstaten besluiten de 
verantwoordelijkheid voor het 
waarborgen van de toepassing van alle of 
een deel van de bepalingen van titel III 
van deze verordening, voor zover nodig, te 
leggen bij de bevoegde autoriteiten als 
bedoeld in:

2. De bevoegde autoriteiten als bedoeld in:

Or. fr

Amendement 178
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer meer dan één bevoegde 
autoriteit is aangewezen uit hoofde van lid 
1 en lid 2, worden deze autoriteiten zo 
georganiseerd dat hun taken duidelijk zijn 
toegewezen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 179
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bevoegde autoriteiten beschikken over 
voldoende personeel wat betreft capaciteit 
en deskundigheid en over voldoende 
middelen om hun taken uit hoofde van 
deze verordening uit te voeren.

5. De Europese Toezichtautoriteit voor 
wettelijke controles en audits beschikt
over voldoende personeel wat betreft 
capaciteit en deskundigheid en over 
voldoende middelen om hun taken uit 
hoofde van deze verordening uit te voeren. 
Deze middelen zijn afkomstig van de 
wettelijke auditors en auditkantoren die 
organisaties van openbaar belang 
controleren, bijvoorbeeld in de vorm van 
een verplichte bijdrage die in verhouding 
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staat tot de omvang van hun controles op 
organisaties van openbaar belang.

Or. fr

Amendement 180
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten stellen elkaar, de EBA, 
EAVB en EAEM overeenkomstig de 
relevante bepalingen van Verordening 
(EU) nr. 1093/2010, Verordening (EU) 
nr. 1094/2010 en Verordening (EU) nr. 
1095/2010 in kennis en stellen de 
Commissie in kennis van de benoeming 
van bevoegde autoriteiten voor de 
toepassing van deze verordening.

Schrappen

De EAEM consolideert deze informatie en 
maakt haar openbaar.

Or. fr

Amendement 181
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten en alle 
autoriteiten waaraan de bevoegde autoriteit 
als bedoeld in artikel 35, lid 1, taken heeft 
gedelegeerd, dienen onafhankelijk te zijn 
van wettelijke auditors en auditkantoren.

De Europese Toezichtautoriteit voor 
wettelijke controles en audits, de bevoegde 
autoriteiten en alle autoriteiten waaraan de 
bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 
35, lid 1, taken heeft gedelegeerd, dienen 
onafhankelijk te zijn van wettelijke 
auditors en auditkantoren.

Or. fr

Amendement 182
Jean-Pierre Audy
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Voorstel voor een verordening
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verplichting van beroepsgeheim geldt 
voor alle personen die in dienst zijn of zijn 
geweest van bevoegde autoriteiten of van 
een autoriteit waaraan de bevoegde 
autoriteit als bedoeld in artikel 35, lid 1, 
taken heeft gedelegeerd, met inbegrip van 
deskundigen waarmee deze autoriteiten een 
contract hebben gesloten. Informatie die 
valt onder het beroepsgeheim, mag niet 
openbaar worden gemaakt aan een andere 
persoon of autoriteit, behalve uit hoofde 
van de verplichtingen van deze 
verordening of van de wettelijke of 
bestuursrechtelijke procedures van een 
lidstaat.

De verplichting van beroepsgeheim geldt 
voor alle personen die in dienst zijn of zijn 
geweest van de Europese 
Toezichtautoriteit voor wettelijke 
controles en audits, bevoegde autoriteiten 
of van een autoriteit waaraan de bevoegde 
autoriteit als bedoeld in artikel 35, lid 1, 
taken heeft gedelegeerd, met inbegrip van 
deskundigen waarmee deze autoriteiten een 
contract hebben gesloten. Informatie die 
valt onder het beroepsgeheim, mag niet 
openbaar worden gemaakt aan een andere 
persoon of autoriteit, behalve uit hoofde 
van de verplichtingen van deze 
verordening of van de wettelijke of 
bestuursrechtelijke procedures van een 
lidstaat.

Or. fr

Amendement 183
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevoegdheden van bevoegde autoriteiten Bevoegdheden van de Europese 
Toezichtautoriteit voor wettelijke 
controles en audits

Or. fr

Amendement 184
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de artikelen 40 en 41, 
bemoeien de bevoegde autoriteiten noch

1. Onverminderd de artikelen 40 en 41, 
bemoeien de Europese Toezichtautoriteit 
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enige overheid van de lidstaten zich bij de 
vervulling van hun taken in het kader van 
deze verordening met de inhoud van 
controleverklaringen.

voor wettelijke controles en audits, de 
bevoegde autoriteiten of enige overheid 
van de lidstaten zich bij de vervulling van 
hun taken in het kader van deze 
verordening niet met de inhoud van 
controleverklaringen.

Or. fr

Amendement 185
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten hebben, 
overeenkomstig het nationale recht, alle 
toezichts- en onderzoeksbevoegdheden die 
nodig zijn voor de uitvoering van hun
taken als bedoeld in deze verordening. Zij
oefenen hun bevoegdheden als volgt uit:

2. De Europese Toezichtautoriteit voor 
wettelijke controles en audits heeft alle 
toezichts- en onderzoeksbevoegdheden die 
nodig zijn voor de uitvoering van haar
taken als bedoeld in deze verordening. Zij 
oefent haar bevoegdheden als volgt uit:

Or. fr

Amendement 186
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Teneinde hun taken als bedoeld in deze 
verordening uit te voeren, hebben de 
bevoegde autoriteiten, overeenkomstig het 
nationale recht, de bevoegdheid om in het 
kader van hun toezichtsbevoegdheden:

3. Teneinde haar taken als bedoeld in deze 
verordening uit te voeren, heeft de 
Europese Toezichtautoriteit voor 
wettelijke controles en audits de 
bevoegdheid om in het kader van haar
toezichtsbevoegdheden:

Or. fr

Amendement 187
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten kunnen de in de 
eerste alinea bedoelde bevoegdheden 
alleen gebruiken ten aanzien van wettelijke 
auditors en auditkantoren die de wettelijke 
controle van financiële overzichten van 
organisaties van openbaar belang 
uitvoeren, personen die betrokken zijn bij 
de activiteiten van wettelijke auditors en
auditkantoren die de wettelijke controle 
van financiële overzichten van organisaties 
van openbaar belang uitvoeren, 
gecontroleerde entiteiten, hun verbonden 
entiteiten en aan die entiteiten gelieerde 
derden, derden waaraan de wettelijke 
auditors en auditkantoren die de wettelijke 
controle van financiële overzichten van 
organisaties van openbaar belang 
uitvoeren, bepaalde functies of activiteiten 
hebben uitbesteed, en personen die op een 
andere wijze gelieerd zijn aan of 
verbonden zijn met wettelijke auditors en 
auditkantoren die de wettelijke controle 
van financiële overzichten van organisaties 
van openbaar belang uitvoeren.

De Europese Toezichtautoriteit voor 
wettelijke controles en audits kan de in de 
eerste alinea bedoelde bevoegdheden 
alleen gebruiken ten aanzien van wettelijke 
auditors en auditkantoren die de wettelijke 
controle van financiële overzichten van 
organisaties van openbaar belang 
uitvoeren, personen die betrokken zijn bij 
de activiteiten van wettelijke auditors en 
auditkantoren die de wettelijke controle 
van financiële overzichten van organisaties 
van openbaar belang uitvoeren, 
gecontroleerde entiteiten, hun verbonden 
entiteiten en aan die entiteiten gelieerde 
derden, derden waaraan de wettelijke 
auditors en auditkantoren die de wettelijke 
controle van financiële overzichten van 
organisaties van openbaar belang 
uitvoeren, bepaalde functies of activiteiten 
hebben uitbesteed, en personen die op een 
andere wijze gelieerd zijn aan of 
verbonden zijn met wettelijke auditors en 
auditkantoren die de wettelijke controle 
van financiële overzichten van organisaties 
van openbaar belang uitvoeren. Zij legt 
zich met name toe op het toezicht op de 
transnationale wettelijke auditors en 
auditkantoren.

Or. fr

Motivering

Het is onontbeerlijk dat er een onafhankelijke Europese toezichtautoriteit komt die toezicht 
uitoefent op de transnationale controleurs van organisaties van openbaar belang.

Amendement 188
Franck Proust

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAEM richt voor dit doel een vast 
intern comité op overeenkomstig artikel 41 
van Verordening (EU) nr. 1095/2010. Dit 

Overeenkomstig artikel 41 van 
Verordening (EU) nr. 1095/2010 richt de 
EAEM een vast intern comité op waaraan 
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interne comité bestaat ten minste uit de 
bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 
35, lid 1, van deze verordening. De 
bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 
32 van Richtlijn 2006/43/EG worden 
uitgenodigd om de vergaderingen van dit 
interne comité over aangelegenheden die 
verband houden met de toelating en 
registerinschrijving van wettelijke auditors 
en auditkantoren en relaties met derde 
landen, bij te wonen voor zover dit van 
belang is voor de wettelijke controle van 
organisaties van openbaar belang.

zij alle taken en beslissingen delegeert die 
nodig zijn voor de uitoefening van de in 
de eerste alinea bedoelde taak. Dit interne 
comité bestaat ten minste uit de bevoegde 
autoriteiten als bedoeld in artikel 35, lid 1, 
van deze verordening. De bevoegde 
autoriteiten als bedoeld in artikel 32 van 
Richtlijn 2006/43/EG worden uitgenodigd 
om de vergaderingen van dit interne comité 
over aangelegenheden die verband houden 
met de toelating en registerinschrijving van 
wettelijke auditors en auditkantoren en 
relaties met derde landen, bij te wonen 
voor zover dit van belang is voor de 
wettelijke controle van organisaties van 
openbaar belang.

Or. fr

Amendement 189
Franck Proust

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Vóór X X 20XX [zes jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
dient de Commissie op basis van de 
EAEM-verslagen en andere passende 
informatie een verslag in met een 
evaluatie van alle bij dit artikel aan de 
EAEM verleende taken.

Or. fr

Amendement 190
Jaroslav Paška

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
met betrekking tot de administratieve 
sancties en maatregelen die bij 
schendingen van de in de bijlage 
genoemde bepalingen van deze 

1. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
met betrekking tot de administratieve 
sancties en maatregelen die bij 
schendingen van de bepalingen van deze 
verordening van toepassing zijn, en nemen 
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verordening van toepassing zijn op de 
personen die voor deze schendingen 
verantwoordelijk zijn, en nemen alle 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat deze worden toegepast. De bedoelde 
sancties en maatregelen zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend.

alle nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat deze worden toegepast. De 
bedoelde sancties en maatregelen zijn 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend.

Or. en

Motivering

De aanpak met een lijst met schendingen is veel te prescriptief en het is bovendien onduidelijk 
hoe zo'n lijst te combineren valt met de bestaande nationale regels.

Amendement 191
Jaroslav Paška

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten dragen er met name 
zorg voor dat overeenkomstig nationaal 
recht de passende administratieve 
maatregelen kunnen worden genomen 
tegen, dan wel administratieve sancties 
kunnen worden opgelegd aan de 
natuurlijke of rechtspersonen die voor de 
schendingen van de bepalingen van deze 
verordening verantwoordelijk zijn. Tot
deze maatregelen en sancties behoren de 
volgende door de bevoegde autoriteiten op 
te leggen maatregelen en sancties:
a) een bevel waarin wordt geëist dat de 
voor de schending verantwoordelijke 
natuurlijke of rechtspersoon het bewuste 
gedrag staakt en niet meer herhaalt; en
b) voldoende doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende administratieve boetes.

Or. en

Motivering

Deze benadering van de administratieve sancties is minder prescriptief en evenwichtiger; zij is 
daarnaast vergelijkbaar van opzet met de sancties van bepaalde andere Europese regelingen en 
is beter te combineren met de bestaande nationale regels.
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Amendement 192
Jaroslav Paška

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit artikel is van toepassing op 
schendingen van de bepalingen van deze 
verordening als vastgesteld in de bijlage.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het moet aan de lidstaten worden overgelaten om passende sancties vast te stellen, al 
naargelang hun huidige systeem van administratieve en strafrechtelijke sancties. De 
voorgestelde lijst sancties is bovendien niet evenredig.

Amendement 193
Jaroslav Paška

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. [...] Schrappen

Or. en

Motivering

Deze sancties zijn niet afgestemd op het auditbedrijf. Het algemene beginsel van doeltreffende 
sancties is al in artikel 61 neergelegd.

Amendement 194
Jaroslav Paška

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen bevoegde 
autoriteiten andere sanctiebevoegdheden 
verlenen naast de in lid 2 genoemde 
bevoegdheden en zij kunnen voorzien in 
hogere administratieve geldboeten dan de 

Schrappen
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in dat lid vastgestelde boeten.

Or. en

Motivering

Deze sancties zijn niet afgestemd op het auditbedrijf. Het algemene beginsel van doeltreffende 
sancties is al in artikel 61 neergelegd.


