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Ändringsförslag 97
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Om lagstadgade revisorer, 
revisionsföretag eller medlemmar i deras 
nätverk tillhandahåller andra tjänster än 
revision till granskade enheter kan detta 
äventyra deras oberoende. Det är därför 
lämpligt att kräva att lagstadgade revisorer, 
revisionsföretag och medlemmar i deras 
nätverk inte ska få tillhandahålla andra 
tjänster än revision till de enheter de 
granskar. Förbudet skulle innebära att ett 
revisionsföretag som tillhandahåller andra 
tjänster än revision till ett företag inte 
skulle få utföra lagstadgade revisioner av 
det företaget. Detta skulle i sin tur leda till 
att antalet revisionsföretag som kan 
tillhandahålla lagstadgad revision minskas, 
särskilt när det gäller revision av stora 
företag av allmänt intresse, där marknaden 
är koncentrerad. För att garantera att ett 
minimiantal revisionsföretag kan 
tillhandahålla revisionstjänster till stora 
företag av allmänt intresse är det därför 
lämpligt att kräva att större 
revisionsföretag enbart inriktar sin 
verksamhet på lagstadgad revision, och 
därmed inte får tillhandahålla andra tjänster 
som inte har samband med deras funktion 
som lagstadgade revisorer, såsom konsult-
eller rådgivningstjänster.

(11) Om lagstadgade revisorer, 
revisionsföretag eller medlemmar i deras 
nätverk tillhandahåller andra tjänster än 
revision till granskade enheter kan detta 
äventyra deras oberoende. Det är därför 
lämpligt att kräva att lagstadgade revisorer, 
revisionsföretag och medlemmar i deras 
nätverk inte ska få tillhandahålla andra 
tjänster än revision till de enheter de 
granskar. Förbudet skulle innebära att ett 
revisionsföretag som tillhandahåller andra 
tjänster än revision till ett företag inte 
skulle få utföra lagstadgade revisioner av 
det företaget. Detta skulle i sin tur leda till 
att antalet revisionsföretag som kan 
tillhandahålla lagstadgad revision minskas, 
särskilt när det gäller revision av stora 
företag av allmänt intresse, där marknaden 
är koncentrerad. För att garantera att ett 
minimiantal revisionsföretag kan 
tillhandahålla revisionstjänster till stora 
företag av allmänt intresse är det därför 
lämpligt att kräva att större 
revisionsföretag antingen enbart inriktar 
sin verksamhet på lagstadgad revision, och 
därmed inte får tillhandahålla andra tjänster 
som inte har samband med deras funktion 
som lagstadgade revisorer, såsom konsult-
eller rådgivningstjänster, eller går ihop 
med andra revisionsföretag i 
gemensamma revisioner om de vill utöka 
verksamheten ytterligare.

Or. en
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Ändringsförslag 98
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I revisionsberättelsen redovisas 
resultatet av den lagstadgade revisionen för 
de berörda intressenterna. För att öka 
intressenternas förtroende för den 
granskade enhetens redovisning är det 
särskilt viktigt att revisionsberättelsen är 
välgrundad och väldokumenterad, och att 
dess innehåll utvidgas till att omfatta 
kompletterande uppgifter som är specifika 
för den revision som utförs. 
Revisionsberättelsen bör särskilt innehålla 
tillräckliga upplysningar om den 
revisionsmetod som använts, i synnerhet 
hur många poster i balansräkningen som 
faktiskt verifierats och hur mycket som har 
baserats på system- och efterlevnadstester, 
vilka väsentlighetströsklar som har 
tillämpats i revisionen, områden där det 
finns stor risk för väsentliga felaktigheter i 
årsbokslutet och den sammanställda 
redovisningen, om den lagstadgade 
revisionen utformats för att upptäcka 
oegentligheter, och i händelse av 
uttalanden med reservation, uttalanden med 
avvikande mening eller uttalanden om att 
tillräckligt underlag för ett uttalande 
saknas, grunderna för ett sådant beslut.

(19) I revisionsberättelsen redovisas 
resultatet av den lagstadgade revisionen för 
de berörda intressenterna. För att öka 
intressenternas förtroende för den 
granskade enhetens redovisning är det 
särskilt viktigt att revisionsberättelsen är 
välgrundad och väldokumenterad, och att 
dess innehåll utvidgas till att omfatta 
kompletterande uppgifter om objektet för 
revisionen som är specifika för den 
revision som utförs. Revisionsberättelsen 
bör särskilt innehålla tillräckliga 
upplysningar om den revisionsmetod som 
använts, i synnerhet hur många poster i 
balansräkningen som faktiskt verifierats 
och hur mycket som har baserats på 
system- och efterlevnadstester, vilka 
väsentlighetströsklar som har tillämpats i 
revisionen, områden där det finns stor risk 
för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet 
och den sammanställda redovisningen, om 
den lagstadgade revisionen utformats för 
att upptäcka oegentligheter, och i händelse 
av uttalanden med reservation, uttalanden 
med avvikande mening eller uttalanden om 
att tillräckligt underlag för ett uttalande 
saknas, grunderna för ett sådant beslut.

Or. lv

Ändringsförslag 99
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Den lagstadgade revisionens värde för 
den granskade enheten skulle särskilt ökas 
om kommunikationen förstärks mellan den 
lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget å ena sidan och 
revisionskommittén å andra sidan. Förutom 
den regelbundna dialogen under utförandet 
av revisionen är det därför viktigt att den 
lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget lämnar en 
kompletterande och mer utförlig 
revisionsberättelse om resultaten av 
revisionen till revisionskommittén. Det bör 
vara möjligt att låta tillsynsmyndigheterna 
för företag av allmänt intresse få tillgång 
till sådana kompletterande och utförligare 
revisionsberättelser, men inte allmänheten.

(20) Den lagstadgade revisionens värde för 
den granskade enheten skulle särskilt ökas 
om kommunikationen förstärks mellan den 
lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget å ena sidan och 
revisionskommittén å andra sidan. Detta 
skulle leda till ökad insyn, stärkt 
ansvarsskyldighet och förbättrad 
yrkesetik. Förutom den regelbundna 
dialogen under utförandet av revisionen är 
det därför viktigt att den lagstadgade 
revisorn eller revisionsföretaget lämnar en 
kompletterande och mer utförlig 
revisionsberättelse om resultaten av 
revisionen till revisionskommittén. Det bör 
vara möjligt att låta tillsynsmyndigheterna 
för företag av allmänt intresse få tillgång 
till sådana kompletterande och utförligare 
revisionsberättelser, men inte allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 100
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Den lagstadgade revisionens värde för 
den granskade enheten skulle särskilt ökas 
om kommunikationen förstärks mellan den 
lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget å ena sidan och 
revisionskommittén å andra sidan. Förutom 
den regelbundna dialogen under utförandet 
av revisionen är det därför viktigt att den 
lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget lämnar en 
kompletterande och mer utförlig 
revisionsberättelse om resultaten av 
revisionen till revisionskommittén. Det bör 

(20) Den lagstadgade revisionens värde för 
den granskade enheten skulle särskilt ökas 
om kommunikationen förstärks mellan den 
lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget å ena sidan och 
revisionskommittén å andra sidan. Förutom 
den regelbundna dialogen under utförandet 
av revisionen är det därför viktigt att den 
lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget lämnar en 
kompletterande och mer utförlig 
revisionsberättelse om resultaten av 
revisionen till revisionskommittén. Det bör 



PE498.010v01-00 6/56 AM\916386SV.doc

SV

vara möjligt att låta tillsynsmyndigheterna 
för företag av allmänt intresse få tillgång 
till sådana kompletterande och utförligare 
revisionsberättelser, men inte
allmänheten.

vara möjligt att låta tillsynsmyndigheterna 
för företag av allmänt intresse, samt – om 
det är möjligt och i den mån inga 
affärshemligheter hos företagen i fråga 
berörs – allmänheten, få tillgång till 
sådana kompletterande och utförligare 
revisionsberättelser.

Or. lv

Ändringsförslag 101
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Det är också viktigt att 
revisionskommitténs roll i valet av en ny 
lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag 
förstärks, så att bolagsstämman eller 
ledamöterna av den granskade enheten kan 
fatta ett mer välgrundat beslut. När 
styrelsen lägger fram ett förslag för 
bolagsstämman bör den följaktligen 
förklara om den har för avsikt att följa 
revisionskommitténs rekommendation, och 
om så inte är fallet, ange skälen till detta. 
Revisionskommitténs rekommendation bör
innehålla minst två alternativ och 
revisionskommittén ska vederbörligen 
motivera vilken revisor de föredrar, så att 
bolagsstämman ges möjlighet att fatta ett 
välgrundat beslut. Revisionskommittén bör 
grunda sin motivering på resultatet av det 
obligatoriska urvalsförfarande som 
anordnas av den granskade enheten, under 
revisionskommitténs ansvar, för att 
rekommendationen ska vara rättvis och 
välgrundad. I ett sådant urvalsförfarande
ska den granskade enheten anordna en 
förslagsinfordran för revisionsuppdraget 
som riktas till lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag, även mindre 
revisionsföretag. 

(24) Det är också viktigt att 
revisionskommitténs roll i valet av en ny 
lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag 
förstärks, så att bolagsstämman eller 
ledamöterna av den granskade enheten kan 
fatta ett mer välgrundat beslut. När 
styrelsen lägger fram ett förslag för 
bolagsstämman bör den följaktligen 
förklara om den har för avsikt att följa 
revisionskommitténs rekommendation, och 
om så inte är fallet, ange skälen till detta.
Om styrelsen föreslår att ett 
revisionsuppdrag ska förnyas efter 
upphandling bör den ange skälen till 
detta. Revisionskommitténs 
rekommendation bör innehålla minst två 
alternativ och en övergripande bedömning 
av de båda förslagen, och 
revisionskommittén bör vederbörligen 
motivera vilken revisor de föredrar, så att 
bolagsstämman ges möjlighet att fatta ett 
välgrundat beslut. Revisionskommittén bör 
grunda sin motivering på resultatet av det 
obligatoriska upphandlingsförfarande
som anordnas av den granskade enheten, 
under revisionskommitténs ansvar, för att 
rekommendationen ska vara rättvis och 
välgrundad. I ett sådant 
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Upphandlingsspecifikationerna ska 
innehålla transparenta och icke-
diskriminerande urvalskriterier som ska 
användas i bedömningen av förslagen. 
Urvalsförfarandena kan emellertid 
medföra oproportionerligt stora kostnader 
för företag med begränsat börsvärde och 
små och medelstora företag av allmänt 
intresse med tanke på deras storlek, och 
sådana enheter bör därför undantas från 
denna skyldighet.

upphandlingsförfarande bör den 
granskade enheten offentliggöra en 
förslagsinfordran för revisionsuppdraget 
som riktas till revisorer eller 
revisionsföretag. 
Upphandlingsspecifikationerna ska 
innehålla transparenta och icke-
diskriminerande urvalskriterier som ska 
användas i bedömningen av förslagen. 
Upphandlingsförfarandena kan emellertid 
medföra oproportionerligt stora kostnader 
för företag med begränsat börsvärde och 
små och medelstora företag av allmänt 
intresse med tanke på deras storlek, och
sådana enheter bör därför undantas från 
denna skyldighet.

Or. en

Ändringsförslag 102
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Det är också viktigt att 
revisionskommitténs roll i valet av en ny 
lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag 
förstärks, så att bolagsstämman eller 
ledamöterna av den granskade enheten kan 
fatta ett mer välgrundat beslut. När 
styrelsen lägger fram ett förslag för 
bolagsstämman bör den följaktligen 
förklara om den har för avsikt att följa 
revisionskommitténs rekommendation, och 
om så inte är fallet, ange skälen till detta. 
Revisionskommitténs rekommendation bör 
innehålla minst två alternativ och 
revisionskommittén ska vederbörligen 
motivera vilken revisor de föredrar, så att 
bolagsstämman ges möjlighet att fatta ett 
välgrundat beslut. Revisionskommittén bör 
grunda sin motivering på resultatet av det 
obligatoriska urvalsförfarande som 

(24) Det är också viktigt att 
revisionskommitténs roll i valet av en ny 
lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag 
förstärks, så att bolagsstämman eller 
ledamöterna av den granskade enheten kan 
fatta ett mer välgrundat beslut. Detta skulle 
leda till ökad insyn i urvalsförfarandet
och öka ansvarsskyldigheten gentemot 
aktieägarna. När styrelsen lägger fram ett 
förslag för bolagsstämman bör den 
följaktligen förklara om den har för avsikt 
att följa revisionskommitténs 
rekommendation, och om så inte är fallet, 
ange skälen till detta. Revisionskommitténs 
rekommendation bör innehålla minst två 
alternativ och revisionskommittén ska 
vederbörligen motivera vilken revisor de 
föredrar, så att bolagsstämman ges 
möjlighet att fatta ett välgrundat beslut. 
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anordnas av den granskade enheten, under 
revisionskommitténs ansvar, för att 
rekommendationen ska vara rättvis och 
välgrundad. I ett sådant urvalsförfarande 
ska den granskade enheten anordna en 
förslagsinfordran för revisionsuppdraget 
som riktas till lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag, även mindre 
revisionsföretag. 
Upphandlingsspecifikationerna ska 
innehålla transparenta och icke-
diskriminerande urvalskriterier som ska 
användas i bedömningen av förslagen. 
Urvalsförfarandena kan emellertid medföra 
oproportionerligt stora kostnader för 
företag med begränsat börsvärde och små 
och medelstora företag av allmänt intresse 
med tanke på deras storlek, och sådana 
enheter bör därför undantas från denna 
skyldighet.

Revisionskommittén bör grunda sin 
motivering på resultatet av det 
obligatoriska urvalsförfarande som 
anordnas av den granskade enheten, under 
revisionskommitténs ansvar, för att 
rekommendationen ska vara rättvis och 
välgrundad. I ett sådant urvalsförfarande 
ska den granskade enheten anordna en 
förslagsinfordran för revisionsuppdraget 
som riktas till lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag, även mindre 
revisionsföretag. 
Upphandlingsspecifikationerna ska 
innehålla transparenta och icke-
diskriminerande urvalskriterier som ska 
användas i bedömningen av förslagen. 
Urvalsförfarandena kan emellertid medföra 
oproportionerligt stora kostnader för 
företag med begränsat börsvärde och små 
och medelstora företag av allmänt intresse 
med tanke på deras storlek, och sådana 
enheter bör därför undantas från denna 
skyldighet.

Or. en

Ändringsförslag 103
Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att hantera hotet om förtrolighet 
och på så vis förstärka de lagstadgade 
revisorernas och revisionsföretagens 
oberoende, är det viktigt att fastställa en 
längsta varaktighet för en lagstadgad 
revisors eller ett revisionsföretags 
uppdrag för en viss granskad enhet. En 
lämplig gradvis rotationsmekanism bör 
också inrättas med avseende på personer 
med höga befattningar som deltar i en 
lagstadgad revision, inklusive 
huvudansvariga revisorer som utför 

(27) För att hantera hotet om förtrolighet 
och på så vis förstärka de lagstadgade 
revisorernas och revisionsföretagens 
oberoende, är det viktigt att fastställa en 
lämplig gradvis rotationsmekanism med 
avseende på personer med höga 
befattningar som deltar i en lagstadgad 
revision, inklusive huvudansvariga 
revisorer som utför lagstadgad revision på 
ett revisionsföretags uppdrag.
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lagstadgad revision på ett revisionsföretags 
uppdrag. Det är också viktigt att fastställa 
en lämplig tidsperiod under vilken en 
lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag inte får utföra 
lagstadgade revisioner av samma enhet. 
För att garantera en smidig 
övergångsperiod bör den f.d. revisorn 
lämna överlåtelsedokumentation med 
relevant information till den tillträdande 
revisorn.

Or. en

Ändringsförslag 104
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att hantera hotet om förtrolighet 
och på så vis förstärka de lagstadgade 
revisorernas och revisionsföretagens 
oberoende, är det viktigt att fastställa en 
längsta varaktighet för en lagstadgad 
revisors eller ett revisionsföretags uppdrag 
för en viss granskad enhet. En lämplig 
gradvis rotationsmekanism bör också 
inrättas med avseende på personer med 
höga befattningar som deltar i en 
lagstadgad revision, inklusive 
huvudansvariga revisorer som utför 
lagstadgad revision på ett 
revisionsföretags uppdrag. Det är också 
viktigt att fastställa en lämplig tidsperiod 
under vilken en lagstadgad revisor eller 
ett revisionsföretag inte får utföra 
lagstadgade revisioner av samma enhet. 
För att garantera en smidig 
övergångsperiod bör den f.d. revisorn 
lämna överlåtelsedokumentation med 
relevant information till den tillträdande 
revisorn.

(27) För att hantera hotet om förtrolighet 
och på så vis förstärka de lagstadgade 
revisorernas och revisionsföretagens 
oberoende, är det viktigt att fastställa en 
längsta varaktighet för en lagstadgad 
revisors eller ett revisionsföretags uppdrag 
för en viss granskad enhet. Vidare bör en 
övergripande, insynsvänlig och oberoende 
bedömning av revisionens kvalitet 
regelbundet dokumenteras på lämpligt 
sätt. Denna övergripande bedömning bör 
utgöra grunden för valet av revisor, som 
sker vid bolagsstämman efter ett 
upphandlingsförfarande åtminstone vart 
sjunde år. En lämplig gradvis 
rotationsmekanism bör dessutom inrättas 
med avseende på personer med höga 
befattningar som deltar i en lagstadgad 
revision, inklusive huvudansvariga 
revisorer som utför lagstadgad revision på 
ett revisionsföretags uppdrag.
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Or. en

Ändringsförslag 105
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att ta hänsyn till utvecklingen när 
det gäller revisioner och 
revisionsmarknaden bör kommissionen ges 
befogenhet att ange tekniska krav för 
innehållet i den överlåtelsedokumentation 
som en ny lagstadgad revisor eller ett nytt 
revisionsföretag ska erhålla och om
inrättandet av en europeisk 
kvalitetscertifiering för lagstadgade 
revisorer och revisionsföretag som utför 
lagstadgad revision av företag av allmänt 
intresse.

(43) För att ta hänsyn till utvecklingen när 
det gäller revisioner och 
revisionsmarknaden bör kommissionen ges 
befogenhet att ange tekniska krav för 
inrättandet av en europeisk 
kvalitetscertifiering för lagstadgade 
revisorer och revisionsföretag som utför 
lagstadgad revision av företag av allmänt 
intresse.

Or. en

Ändringsförslag 106
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Varje lagstadgad revisor eller 
revisionsföretag ska ha en lämplig 
lönepolitik med tillräckliga 
resultatincitament för att säkerställa 
kvalitet i revisionen. Ersättningen till de 
anställda och bedömningen av deras 
arbetsprestationer ska i synnerhet inte 
vara beroende av den inkomst som den 
lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget erhåller från den 
granskade enheten.

j) Varje lagstadgad revisor eller 
revisionsföretag ska ha en lämplig 
lönepolitik med tillräckliga 
resultatincitament för att säkerställa 
kvalitet i revisionen. Ersättningen till och 
bedömningen av en huvudansvarig revisor 
eller andra fysiska personer som är direkt 
delaktiga i revisionen får i synnerhet inte 
påverkas eller avgöras av de vinster som 
härrör från tillhandahållande av andra 
tjänster än revision till den granskade 
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enheten. Detta utesluter inte en normal 
fördelning av vinsterna mellan företagets 
revisorer.

Or. es

Ändringsförslag 107
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

Tillhandahållandet av andra tjänster än revision regleras genom befintliga internationella 
etiska normer, och eventuella ändringsförslag bör därför införas i ett sådant sammanhang.

Ändringsförslag 108
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förbud mot tillhandahållande av andra 
tjänster än revision

Förbud mot tjänster som inte omfattar 
kvalitetssäkring

Or. en

Motivering

Tjänster som inte omfattar kvalitetssäkring kan kategoriseras enligt följande: – Allmänt 
förbjudna, – Antingen förbjudna eller tillåtna beroende på en bedömning av varje enskilt fall, 
– Allmänt tillåtna. Om vissa andra tjänster än revision anses äventyra oberoendet bör de 
anges uttryckligen och förbjudas. I artikel 10 föreslår vi därför att en del av titeln om ”förbud 
mot” ska strykas, och att artikel 10 i stället ska innehålla regler om ”tillhandahållande av 
andra tjänster än kvalitetssäkring” [andra tjänster än revision].
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Ändringsförslag 109
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag som utför lagstadgad 
revision av företag av allmänt intresse får 
till den granskade enheten, dess 
moderföretag eller till dess kontrollerade 
företag tillhandahålla lagstadgade 
revisionstjänster och relaterade 
finansiella revisionstjänster.

1. En lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag som utför lagstadgad 
revision av företag av allmänt intresse får 
till den granskade enheten, dess 
moderföretag eller till dess kontrollerade 
företag, för vilka den granskade enheten 
är av betydelse, inte tillhandahålla de 
förbjudna tjänster som avses i punkt 3.

1a. Andra tjänster än kvalitetssäkring, 
som inte är kategoriserade som förbjudna 
tjänster, får tillhandahållas med 
förhandstillstånd från revisionskommittén
[eller styrelsen, om det inte finns någon 
revisionskommitté]. Tillhandahållande av 
andra tjänster än kvalitetssäkring får 
under inga omständigheter hota 
oberoendet hos lagstadgade revisorer för
företag av allmänt intresse.

Or. en

Motivering

En omfattande förteckning över befintliga förbud anges i EU:s rekommendation om 
revisorers oberoende i EU (2002/590/EG). Förteckningen över förbjudna tjänster stärks i ett 
antal ärenden av IESBA:s etikkod. I artikel 10.1 föreslår vi att det ska tydliggöras att en 
lagstadgad revisor eller ett lagstadgat revisionsföretag inte får tillhandahålla de tjänster som 
anges i ett följande stycke. Tjänster som inte är kvalitetssäkring och inte är kategoriserade 
som förbjudna tjänster får däremot tillhandahållas med förhandstillstånd från 
revisionskommittén.

Ändringsförslag 110
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en lagstadgad revisor tillhör ett 
nätverk, får en medlem i ett sådant 
nätverk till den granskade enheten, dess 
moderföretag eller till dess kontrollerade 
företag inom unionen tillhandahålla 
lagstadgade revisionstjänster eller 
relaterade finansiella revisionstjänster.

Ovanstående begränsningar för 
tillhandahållande av förbjudna tjänster 
ska inte gälla om ett moderföretag inte 
granskas av en lagstadgad revisor eller av 
ett revisionsföretag som utför lagstadgad 
revision eller ett företag som ingår i ett 
nätverk som är kopplat till detta.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att koppla formuleringen om ”moderföretag” till IESBA:s etikkod för att 
undanta de situationer där moderföretaget inte granskas av ett revisionsföretag eller ett 
företag som ingår i ett nätverk.

Ändringsförslag 111
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För tillämpningen av denna artikel 
avses med relaterade revisionstjänster

utgår

a) utföra revision eller granskning av 
delårsredovisningar,
b) utfärda revisionsförklaringar av 
företagsstyrningsberättelser,
c) utfärda revisionsförklaringar i frågor 
som rör företagens sociala ansvar,
d) intyga riktigheten hos eller attestera 
regelbunden rapportering till myndigheter 
som ansvarar för tillsyn av finansinstitut, 
utöver räckvidden för lagstadgad revision 
som är avsedd att bistå 
tillsynsmyndigheterna i deras arbete, till 
exempel om kapitalkrav eller specifika 
kapitaltäckningsgrader som avgör 
sannolikheten för att företaget kommer att 
kunna fortsätta fullgöra sina 
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skuldförpliktelser,
e) intyga att skattebestämmelserna följs 
om sådant intyg krävs enligt nationell 
lagstiftning,
f) alla andra obligatoriska uppgifter som 
en lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag ska fullgöra i anslutning 
till revisionsarbetet enligt 
unionslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Vi föreslår att artikel 10.2 om ”relaterade finansiella revisionstjänster” stryks. En 
förteckning över förbjudna tjänster föreslås, men en förteckning över ”relaterade finansiella 
revisionstjänster” som endast en lagstadgad revisor eller ett lagstadgat revisionsföretag 
rimligen kan tillhandahålla är inte rekommendabelt. Det kan uppstå fall där det är 
nödvändigt för en revisor att tillhandahålla sådana tjänster eller kan revisorn vara bäst 
lämpad att tillhandahålla revisionsklienten tjänsterna eftersom tjänsten i fråga är nära 
kopplad till revisionsarbetet. Enligt detta tänkesätt är syftet med förordningen att tillåta 
tjänster som benämns ”relaterade finansiella revisionstjänster”.

Ändringsförslag 112
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag som utför lagstadgad 
revision av företag av allmänt intresse får 
varken direkt eller indirekt till den 
granskade enheten, dess moderföretag 
eller till dess kontrollerade företag 
tillhandahålla andra tjänster än revision.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 113
Bendt Bendtsen
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den lagstadgade revisorn tillhör ett 
nätverk får ingen medlem i ett sådant 
nätverk tillhandahålla den granskade 
enheten, dess moderföretag eller dess 
kontrollerade företag i unionen andra 
tjänster än revision.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 114
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna artikel avses med andra tjänster än 
revision:

3. I denna artikel avses med förbjudna
tjänster:

a) Alla tjänster som medför 
intressekonflikter:

a) Alla tjänster där den lagstadgade 
revisorn eller revisionsföretaget har 
ledningsansvar eller utför viktiga 
bedömningar eller fattar viktiga beslut för 
en revisionsklients räkning.

i) Experttjänster som inte är förknippade 
med revision, skatterådgivning, allmän 
förvaltning och andra rådgivande 
tjänster.
ii) Bokföring och utarbetande av 
redovisningshandlingar och årsbokslut.

b) Redovisning och bokföring, inklusive 
tjänster som avser avlöningslistor, och 
utarbetande av redovisningshandlingar och 
årsbokslut.

iii) Utformning och införande av 
förfaranden för internkontroll eller 
riskhantering i samband med upprättande 
av och/eller kontroll av finansiell 
information i årsredovisningar samt 
riskrådgivning.

c) Utformning och införande av 
förfaranden för internkontroll eller 
riskhantering i samband med upprättande 
av och/eller kontroll av finansiell 
information i årsredovisningar samt 
riskrådgivning, som
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i) utgör en väsentlig del av den interna 
kontrollen av den finansiella 
rapporteringen, eller
ii) resulterar i information som är viktig 
för klientens redovisning eller årsbokslut 
som revisionsföretaget ska yttra sig om, 
vilket ger upphov till ett hot om 
självrevision,

iv) Värderingstjänster, utfärdande av 
oberoende bedömningar eller rapporter 
om bidrag in natura.

d) värderingstjänster, om värderingarna 
skulle ha en väsentlig påverkan, antingen 
enskilt eller sammantaget, på det 
årsbokslut som revisionsföretaget ska 
yttra sig om,

v) Aktuarietjänster och juridiska tjänster, 
däribland tvistlösning.

e) aktuarietjänster och juridiska tjänster, 
däribland tvistlösning, när de berörda 
beloppen är väsentliga för det årsbokslut 
som revisionsföretaget ska yttra sig om,

vi) Utformning och införande av 
finansiella informationstekniska system 
för företag av allmänt intresse i enlighet 
med artikel 2.13b–j i direktiv 2006/43/EG.
vii) Deltagande i revisionsklientens interna 
revision och tillhandahållande av tjänster i 
anknytning till den interna 
revisionsfunktionen.

f) deltagande i revisionsklientens interna 
revision och tillhandahållande av tjänster i 
anknytning till den interna 
revisionsfunktionen,

viii) Mäklar- eller handlartjänster, 
investeringsrådgivning eller 
investeringsbanktjänster.

g) mäklar- eller handlartjänster, 
investeringsrådgivning eller 
investeringsbanktjänster, däribland 
tillhandahållande av finansiella tjänster 
för företag som involverar 
marknadsföring av, handel med eller 
garanti för emission av en revisionsklients 
aktier,

b) Tjänster som kan medföra 
intressekonflikter
i) Personalledningstjänster, inklusive 
rekrytering av personer till höga 
befattningar.

h) personalledningstjänster, inklusive 
rekrytering av personer till höga 
befattningar eller chefer eller tjänstemän 
vid enheten i befattningar där de kan 
utöva ett väsentligt inflytande över 
utarbetandet av klientens redovisning 
eller årsbokslut som revisionsföretaget 
ska utfärda ett yttrande om. Dessa 
förbjudna tjänster omfattar sökande efter 
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kandidater till sådana befattningar samt 
referenskontroller av möjliga kandidater 
till sådana befattningar.

ii) Utfärdande av administrativa skrivelser 
för investerare i samband med emittering 
av ett företags värdepapper.
iii) Utformning och införande av 
finansiella informationstekniska system 
för företag av allmänt intresse i enlighet 
med artikel 2.13a i direktiv 2006/43/EG.
iv) Tillhandahållande av tjänster som rör 
företagsbesiktning till säljaren eller 
köparen vid eventuella 
sammanslagningar och förvärv samt 
utfärdande av revisionsförklaringar för 
den granskade enheten för andra parters 
räkning vid finansiella transaktioner eller 
företagstransaktioner.

Or. en

Motivering

Förteckningen över ”andra tjänster än revision” i artikel 10.3 ersätts med en förteckning 
över ”förbjudna tjänster”. Vissa andra tjänster än revisionstjänster skulle anses utgöra ett så 
väsentligt hot mot revisorns oberoende att den enda möjligheten är att förbjuda 
tillhandahållande av sådana tjänster till revisionsklienter. Ett fullständigt förbud mot 
tillhandahållande av andra tjänster än revisionstjänster kan inte stödjas. I stället förespråkas 
en lösning med endast tydligt förbjudna tjänster. När det gäller andra tjänster än revision kan 
det i många fall vara möjligt att begränsa eventuella hot till en godtagbar nivå genom att 
införa särskilda åtgärder för att skydda revisorernas oberoende.

Ändringsförslag 115
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 3 – led a – led viiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viiia) Personaltjänster som omfattar 
rekrytering av personer till höga 
befattningar.

Or. es
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Ändringsförslag 116
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en medlem av ett nätverk som en 
lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag som utför en lagstadgad 
revision av ett företag av allmänt intresse 
tillhör tillhandahåller andra tjänster än 
revision till ett företag som är baserat i ett 
tredjeland och företaget i fråga 
kontrolleras av det granskade företaget av 
allmänt intresse, ska den berörda 
lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget bedöma om dess 
oberoende skulle äventyras till följd av att 
den berörda nätverksmedlemmen 
tillhandahåller sådana tjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 117
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den lagstadgade revisorns eller 
revisionsföretagets oberoende påverkas 
ska de vidta skyddsåtgärder för att minska 
de hot som uppstår till följd av att sådana 
tjänster tillhandahålls i ett tredjeland. 
Den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget får endast fortsätta att 
utföra den lagstadgade revisionen av det 
berörda företaget av allmänt intresse om 
de i enlighet med artikel 11 kan motivera 
att ett sådant tillhandahållande av tjänster 

utgår
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inte påverkar deras yrkesmässiga 
omdömesförmåga eller 
revisionsberättelsen.

Or. en

Motivering

Artikel 10.4 i förslaget till förordning bör infogas i artikel 10.1.

Ändringsförslag 118
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medverkan i den granskade enhetens 
beslutsprocess och tillhandahållande av 
de tjänster som avses i punkt 3a ii–iii ska 
alltid anses påverka ett sådant oberoende.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 10.4 i förslaget till förordning bör infogas i artikel 10.1.

Ändringsförslag 119
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållande av de tjänster som 
avses i punkt 3a iv–ix ska antas påverka 
ett sådant oberoende.

utgår

Or. en
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Motivering

Artikel 10.4 i förslaget till förordning bör infogas i artikel 10.1.

Ändringsförslag 120
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget får samråda med den 
behöriga myndigheten som kan yttra sig i 
denna fråga.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 10.4 i förslaget till förordning bör infogas i artikel 10.1.

Ändringsförslag 121
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett revisionsföretag genererar mer 
än en tredjedel av sina årliga 
revisionsinkomster från stora företag av 
allmänt intresse, och tillhör ett nätverk 
vars medlemmar har sammanlagda årliga 
revisionsinkomster som överstiger 
1 500 miljoner EUR inom 
Europeiska unionen, ska det uppfylla 
följande villkor:

utgår

a) Det får varken direkt eller indirekt 
tillhandahålla andra tjänster än revision 
till företag av allmänt intresse.
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b) Det får inte tillhöra ett nätverk som 
tillhandahåller andra tjänster än revision 
inom unionen.
c) Enheter som tillhandahåller de tjänster 
som anges i punkt 3 får varken direkt 
eller indirekt inneha mer än 5 procent av 
kapitalet eller rösträtterna i det berörda 
revisionsföretaget.
d) De enheter som tillhandahåller de 
tjänster som anges i punkt 3 får varken 
direkt eller indirekt inneha mer än 
sammanlagt 10 procent av kapitalet eller 
rösträtterna i det berörda 
revisionsföretaget.
e) Ett sådant revisionsföretag får varken 
direkt eller indirekt inneha mer än 
5 procent av kapitalet eller rösträtterna i 
någon enhet som tillhandahåller de 
tjänster som anges i punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 122
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett revisionsföretag genererar mer än 
en tredjedel av sina årliga 
revisionsinkomster från stora företag av 
allmänt intresse, och tillhör ett nätverk vars 
medlemmar har sammanlagda årliga 
revisionsinkomster som överstiger 
1 500 miljoner EUR inom 
Europeiska unionen, ska det uppfylla 
följande villkor:

5. Om ett revisionsföretag genererar mer än 
en tredjedel av sina årliga 
revisionsinkomster från stora företag av 
allmänt intresse, och tillhör ett nätverk vars 
medlemmar har sammanlagda årliga 
revisionsinkomster som överstiger 
1 500 miljoner EUR inom 
Europeiska unionen, dock med beaktande 
av att inkomster från revisioner som mer 
än ett revisionsföretag har utsetts att 
utföra inte ska räknas med i beräkningen 
av dessa trösklar, ska det uppfylla följande 
villkor:
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Or. en

Motivering

Begreppet ”endast revisionsföretag” förefaller oproportionerligt i detta avseende. Av detta 
skäl, och för att stimulera till gemensamma revisioner, föreslår vi att mycket stora 
revisionsföretag om de vill utöka sin revisionsverksamhet ytterligare själva ska få välja om de 
vill gå ihop med andra revisionsföretag. Detta ger även mindre revisionsföretag en möjlighet 
att anlitas av större granskade enheter tillsammans med ett stort partnerföretag i ett nätverk. 
Detta skulle garantera åtminstone några gemensamma revisioner på marknaden, utan att 
göra det till ett allmänt obligatoriskt krav.

Ändringsförslag 123
Jaroslav Paška

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 68 för att anpassa den förteckning 
över de relaterade finansiella 
revisionstjänster som avses i punkt 2 och 
den förteckning över andra tjänster än 
revision som avses i punkt 3 i denna 
artikel. När kommissionen tillämpar 
sådana befogenheter ska den ta hänsyn 
till utvecklingen inom revisionsarbetet 
och revisionsyrket.

6. Medlemsstaterna får i enlighet med 
punkt 3 undantagsvis göra tillägg till 
förteckningen över förbjudna tjänster för 
lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag som har sitt säte i den 
berörda medlemsstaten, förutsatt att 
sådana tillägg härrör från krav enligt 
gällande nationella lagar eller 
förordningar.

Or. en

Motivering

Detta är inte en icke-väsentlig fråga, så den kan inte delegeras. Eventuella ändringar bör 
införas genom lagstiftning som antagits av Europaparlamentet och rådet. Ändringsförslaget 
ger medlemsstaterna möjlighet att göra tillägg till förteckningen över förbjudna tjänster, i 
den mån som tilläggen är förenliga med gällande lagar eller författningar. Ändringen klargör 
att harmonisering visserligen är det övergripande målet, men att vissa medlemsstater ändå 
kan anse att deras gällande specifika nationella bestämmelser bör fortsätta att tillämpas
jämte förordningen, om dessa bestämmelser är strängare.
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Ändringsförslag 124
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 68 för att anpassa den förteckning 
över de relaterade finansiella 
revisionstjänster som avses i punkt 2 och 
den förteckning över andra tjänster än 
revision som avses i punkt 3 i denna 
artikel. När kommissionen tillämpar 
sådana befogenheter ska den ta hänsyn 
till utvecklingen inom revisionsarbetet 
och revisionsyrket.

6. Medlemsstaterna får ta med ytterligare 
förbjudna tjänster i förteckningen över 
förbjudna tjänster i punkt 3, grundat på 
nationella krav eller lagar.

Or. en

Motivering

Vi föreslår att artikel 10.6 i förslaget till förordning stryks. Eventuell lagstiftning bör antas av 
Europaparlamentet och rådet, inte genom delegerade akter. Om en medlemsstat vill stärka 
sina lokala bestämmelser bör detta dock vara möjligt.

Ändringsförslag 125
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den granskade enheten är undantagen 
från skyldigheten att ha en 
revisionskommitté ska den granskade 
enheten besluta vilket organ i enheten som 
ska utföra de uppgifter som tilldelas 
revisionskommittén i denna punkt.

Om den granskade enheten är undantagen 
från skyldigheten att ha en 
revisionskommitté ska den granskade 
enheten besluta vilket organ i enheten som 
ska utföra de uppgifter som tilldelas 
revisionskommittén i denna punkt för att 
undvika intressekonflikter samt garantera 
oberoende och yrkesetik.

Or. en
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Ändringsförslag 126
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag ska upprätta en 
revisionshandling för varje lagstadgad 
revision som utförs. Revisionshandlingen 
ska minst innehålla följande uppgifter och 
dokument, antingen i pappersform eller i 
elektronisk form:

(5) En lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag ska upprätta en 
revisionshandling för varje lagstadgad 
revision som utförs. Revisionshandlingen 
ska minst innehålla följande uppgifter och 
dokument, både i pappersform och i 
elektronisk form:

Or. ro

Ändringsförslag 127
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag utför lagstadgad revision 
av företag av allmänt intresse ska de följa 
de internationella revisionsstandarder som 
anges i artikel 26 i direktiv 2006/43/EG om 
dessa standarder är förenliga med kraven 
i denna förordning.

När lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag utför lagstadgad revision 
av företag av allmänt intresse ska de följa 
de internationella revisionsstandarder som 
anges i artikel 26 i direktiv 2006/43/EG.

Or. en

Ändringsförslag 128
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

Innehållet i revisionsberättelserna bör regleras genom befintliga internationella 
redovisningsstandarder, och eventuella ändringsförslag bör därför införas i ett sådant 
sammanhang.

Ändringsförslag 129
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Revisionsberättelsen får inte vara 
längre än fyra sidor eller 10 000 tecken 
(utan mellanslag). Den får inte innehålla 
korshänvisningar till den kompletterande 
revisionsberättelse som ska överlämnas 
till revisionskommittén i enlighet med 
artikel 23.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 130
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kompletterande revisionsberättelsen 
får lämnas till den granskade enhetens 
bolagsstämma om lednings- eller 
förvaltningsorganet så beslutar.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 131
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Revisionskommitténs tillsyn av 
lagstadgade revisioner

Revisionskommitténs kontroll av 
lagstadgade revisioner

Or. fr

Ändringsförslag 132
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Revisionskommittén vid ett företag av 
allmänt intresse ska övervaka det arbete 
som utförs av de lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag som har fått i uppdrag att 
utföra den lagstadgade revisionen.

Revisionskommittén vid ett företag av 
allmänt intresse ska kontrollera det arbete 
som utförs av de lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag som har fått i uppdrag att 
utföra den lagstadgade revisionen.

Or. fr

Motivering

Det förefaller strida mot den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets oberoende att 
underställa dem revisionskommitténs tillsyn. Därför föreslås det att deras arbete ska 
kontrolleras, i stället för att tillsyn ska utövas över det.

Ändringsförslag 133
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ledamöterna i revisionskommittén ska 
delta i kompetensutvecklingsprogram så 
att de får tillräckliga tekniska kunskaper 
för att kunna utföra sina uppgifter. 

Or. ro

Ändringsförslag 134
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Såvida det inte rör sig om en förnyelse 
av ett revisionsuppdrag i enlighet med 
artikel 33.1 andra stycket, ska den 
rekommendation från revisionskommittén 
som avses i punkt 2 i denna artikel 
utarbetas enligt ett urvalsförfarande som 
anordnas av den granskade enheten. 
Urvalsförfarandet ska uppfylla följande 
kriterier:

3. Om ett företag av allmänt intresse 
lägger ut en revision på upphandling ska 
den rekommendation från 
revisionskommittén som avses i punkt 2 i 
denna artikel utarbetas enligt ett 
urvalsförfarande som anordnas av den 
granskade enheten, varvid följande kriterier
ska beaktas:

Or. en

Motivering

För att skapa konsekvens mellan revisionskommittéernas stärkta roll enligt denna lagstiftning 
bör det vara revisionskommitténs ansvar att avgöra om en upphandling är lämplig när man 
överväger att utse ett nytt revisionsföretag. Detta synsätt överensstämmer också med EU:s 
inställning att företagsstyrning främst ska grundas på principer och vägledning.

Ändringsförslag 135
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Såvida det inte rör sig om en förnyelse 
av ett revisionsuppdrag i enlighet med 
artikel 33.1 andra stycket, ska den 
rekommendation från revisionskommittén 
som avses i punkt 2 i denna artikel 
utarbetas enligt ett urvalsförfarande som 
anordnas av den granskade enheten. 
Urvalsförfarandet ska uppfylla följande 
kriterier:

3. Om ett företag av allmänt intresse 
lägger ut en revision på upphandling ska 
den rekommendation från 
revisionskommittén som avses i punkt 2 i 
denna artikel utarbetas enligt ett 
urvalsförfarande som anordnas av den 
granskade enheten. Urvalsförfarandet ska 
uppfylla följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 136
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Såvida det inte rör sig om en förnyelse 
av ett revisionsuppdrag i enlighet med 
artikel 33.1 andra stycket, ska den 
rekommendation från revisionskommittén 
som avses i punkt 2 i denna artikel 
utarbetas enligt ett urvalsförfarande som 
anordnas av den granskade enheten. 
Urvalsförfarandet ska uppfylla följande 
kriterier:

3. När den granskade enheten så beslutar, 
men senast sju år efter det förnyade 
revisionsuppdraget, ska den 
rekommendation från revisionskommittén 
som avses i punkt 2 i denna artikel 
utarbetas enligt ett 
upphandlingsförfarande som anordnas av 
den granskade enheten. 
Upphandlingsförfarandet ska uppfylla 
följande kriterier:

Or. en

Motivering

Den maximala revisionsuppdragsperioden bör vara 14 år, men ett upphandlingsförfarande 
bör genomföras minst vart sjunde år för att ge konkurrerande revisorer och revisionsföretag 
möjlighet att lämna anbud.

Ändringsförslag 137
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Såvida det inte rör sig om en förnyelse 
av ett revisionsuppdrag i enlighet med 
artikel 33.1 andra stycket, ska den 
rekommendation från revisionskommittén 
som avses i punkt 2 i denna artikel 
utarbetas enligt ett urvalsförfarande som 
anordnas av den granskade enheten.
Urvalsförfarandet ska uppfylla följande 
kriterier:

3. Såvida det inte rör sig om en förnyelse 
av ett revisionsuppdrag i enlighet med 
artikel 33.1 andra stycket, ska den 
rekommendation från revisionskommittén 
som avses i punkt 2 i denna artikel 
utarbetas enligt ett
upphandlingsförfarande som anordnas av 
den granskade enheten.
Upphandlingsförfarandet ska uppfylla 
följande kriterier:

Or. ro

Ändringsförslag 138
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den granskade enheten får inbjuda alla 
lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag att lämna anbud om 
tillhandahållande av lagstadgad revision
på villkor att bestämmelserna i 
artikel 33.2 följs och att minst en av de 
revisorer eller ett av de revisionsföretag 
som inbjuds att lämna anbud inte erhöll 
mer än 15 procent av sina totala arvoden 
från stora företag av allmänt intresse i 
den berörda medlemsstaten under 
föregående räkenskapsår.

a) Den granskade enheten ska 
offentliggöra en anbudsinfordran om 
revisionsuppdrag i Europeiska unionens 
officiella tidning och i nationella 
tidningar eller publikationer.
Upphandlingsspecifikationerna bör
innehålla tydliga och icke-
diskriminerande urvalskriterier som ska 
användas i bedömningen av förslagen.
Bestämmelserna i artikel 33.2 ska följas.

Or. ro

Motivering

Det är viktigt att urvalsförfarandet är tydligt och öppet för marknadens alla anbudsgivare. 
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Ändringsförslag 139
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den granskade enheten får inbjuda alla 
lagstadgade revisorer eller revisionsföretag 
att lämna anbud om tillhandahållande av 
lagstadgad revision på villkor att 
bestämmelserna i artikel 33.2 följs och att
minst en av de revisorer eller ett av de 
revisionsföretag som inbjuds att lämna 
anbud inte erhöll mer än 15 procent av 
sina totala arvoden från stora företag av 
allmänt intresse i den berörda 
medlemsstaten under föregående 
räkenskapsår.

a) Den granskade enheten får inbjuda alla 
lagstadgade revisorer eller revisionsföretag 
att lämna anbud om tillhandahållande av 
lagstadgad revision på villkor att 
bestämmelserna i artikel 33.2 följs. Minst 
ett av de revisionsföretag som inbjuds ska 
vara ett mindre revisionsföretag grundat 
på omsättning, antal anställda och antalet 
lagstadgade revisioner av stora företag av 
allmänt intresse som utförts under 
föregående räkenskapsår, på grundval av 
de uppgifter som offentliggjorts av den 
behöriga myndigheten enligt artikel 32.3.

Or. en

Motivering

Den ursprungliga texten skulle vara oproportionerlig, snedvrida konkurrensen och eventuellt 
kunna skada revisionernas kvalitet. Genom detta ändringsförslag blir det däremot möjligt att 
bevara målet att främja konkurrens och valmöjligheter.

Ändringsförslag 140
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den granskade enheten ska utforma 
upphandlingsspecifikationerna med tanke 
på de lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag som inbjuds att lämna 
anbud. Specifikationerna ska redogöra för 
den granskade enhetens verksamhet och 

c) Den granskade enheten ska utforma 
upphandlingsspecifikationerna med tanke 
på de lagstadgade revisorer som inbjuds att 
lämna anbud inom ramen för offentlig 
upphandling. Specifikationerna ska 
redogöra för den granskade enhetens 
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den typ av lagstadgad revision som ska 
utföras. Specifikationerna ska innehålla 
transparenta och icke-diskriminerande 
urvalskriterier som ska tillämpas av den 
granskade enheten i bedömningen av de 
anbud som lämnas in av de lagstadgade 
revisorerna eller revisionsföretagen.

verksamhet och den typ av lagstadgad 
revision som ska utföras. Specifikationerna 
ska innehålla transparenta och icke-
diskriminerande urvalskriterier som ska 
tillämpas av den granskade enheten i 
bedömningen av de anbud som lämnas in 
av de lagstadgade revisorerna eller 
revisionsföretagen.

Or. ro

Ändringsförslag 141
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Företag av allmänt intresse som 
uppfyller de kriterier som anges i 
artikel 2.1 f i direktiv 2003/71/EG ska inte 
vara skyldiga att tillämpa det 
urvalsförfarande som avses i punkt 4.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 142
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Revisionskommitténs rekommendation 
ska ingå i det förslag om val av
lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag som förvaltnings- eller 
kontrollorganet lämnar till 
bolagsstämman eller ledamöterna av den 
granskade enheten.

utgår

Or. ro
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Ändringsförslag 143
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om förvaltnings- eller kontrollorganets 
förslag skiljer sig från 
revisionskommitténs rekommendation ska 
skälen till att revisionskommitténs 
rekommendation inte har följts anges i 
förslaget.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 144
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om förvaltnings- eller kontrollorganets 
förslag skiljer sig från revisionskommitténs 
rekommendation ska skälen till att 
revisionskommitténs rekommendation inte 
har följts anges i förslaget.

Om förvaltnings- eller kontrollorganets 
förslag skiljer sig från revisionskommitténs 
rekommendation ska skälen till att 
revisionskommitténs rekommendation inte
har följts anges i förslaget. Om en 
förnyelse av revisionsuppdraget föreslås 
efter det upphandlingsförfarande som 
avses i punkt 3 ska även skälen till detta 
anges i förslaget.

Or. en

Motivering

I linje med ”följ eller förklara”-principen bör skälen motiveras om den revisor som innehar 
uppdraget föreslås för en förnyelse trots att ett upphandlingsförfarande genomförts. På så 
sätt betonas återigen att tillgängliga alternativ bör övervägas grundligt.
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Ändringsförslag 145
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om företaget av allmänt intresse är ett 
kreditinstitut eller ett försäkringsföretag
ska förvaltnings- eller kontrollorganet 
lägga fram sitt förslag till den behöriga 
myndighet som avses i artikel 35.2. Den 
behöriga myndigheten ska ha vetorätt mot 
det val som föreslås i rekommendationen. 
Eventuella invändningar mot förslaget ska 
vara vederbörligen motiverade.

6. Förvaltnings- eller kontrollorganet ska
lägga fram sitt förslag till den behöriga 
myndighet som avses i artikel 35.2. 
Förslaget ska åtföljas av resultaten av den 
grundliga bedömning som avses i 
artikel 32.2 och 32.3. Den behöriga 
myndigheten ska ha vetorätt mot det val 
som föreslås i rekommendationen. 
Eventuella invändningar mot förslaget ska 
vara vederbörligen motiverade.

Or. en

Motivering

Bedömningen bör göras tillgänglig för den behöriga myndigheten. Denna information och 
den tillhörande vetorätten bör göras tillgänglig för alla behöriga myndigheter, dvs. inte bara 
för de behöriga myndigheterna inom finanssektorn, så att man tar itu med eventuella 
svagheter i processen för att utnämna revisorer för lagstadgade revisioner av alla företag av 
allmänt intresse.

Ändringsförslag 146
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

Byte av befintlig partner är lämpligare än byte av revisionsföretag.
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Ändringsförslag 147
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Första gången ett företag av allmänt 
intresse väljer en lagstadgad revisor eller 
ett revisionsföretag för ett 
revisionsuppdrag ska uppdraget vara i
minst två år.

1. Ett företag av allmänt intresse ska välja
en lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag för ett revisionsuppdrag
som ska vara i fyra år i följd.

Or. fr

Ändringsförslag 148
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Första gången ett företag av allmänt 
intresse väljer en lagstadgad revisor eller 
ett revisionsföretag för ett 
revisionsuppdrag ska uppdraget vara i 
minst två år.

1. Första gången ett företag av allmänt 
intresse väljer en lagstadgad revisor eller 
ett revisionsföretag för ett 
revisionsuppdrag ska uppdraget vara i 
minst ett år och högst sex år.

Or. en

Ändringsförslag 149
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Första gången ett företag av allmänt 
intresse väljer en lagstadgad revisor eller 
ett revisionsföretag för ett 
revisionsuppdrag ska uppdraget vara i 

1. Första gången ett företag av allmänt 
intresse väljer en lagstadgad revisor eller 
ett revisionsföretag för ett 
revisionsuppdrag ska uppdraget vara i 
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minst två år. minst tre år.

Or. en

Motivering

Revisorernas oberoende ökas genom längre uppdragsperioder.

Ändringsförslag 150
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Första gången ett företag av allmänt 
intresse väljer en lagstadgad revisor eller 
ett revisionsföretag för ett 
revisionsuppdrag ska uppdraget vara i 
minst två år.

1. Första gången ett företag av allmänt 
intresse väljer en lagstadgad revisor eller 
ett revisionsföretag för ett 
revisionsuppdrag ska uppdraget vara i 
minst ett år.

Or. ro

Ändringsförslag 151
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Företag av allmänt intresse får förnya detta 
revisionsuppdrag endast en gång.

Företag av allmänt intresse får förnya detta 
revisionsuppdrag upp till en längsta 
varaktighet på 14 år av kombinerade och 
på varandra följande revisionsuppdrag, 
förutsatt att varje förnyelse bygger på ett 
förslag från revisionskommittén och har 
godkänts vid bolagsstämman.

Or. en
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Motivering

Den utslagsgivande faktorn är inte antalet förnyelser av revisionsuppdrag, utan den längsta 
varaktigheten för uppdragsförhållandet mellan revisorn och den granskade enheten. Efter den 
inledande perioden på tre år möjliggör detta t.ex. årliga utnämningsförfaranden. Vi föreslår 
att den längsta varaktigheten utökas från 6 till 14 år eftersom tillträdande revisorer kan 
behöva tid för att bekanta sig med den nya granskade enheten. Dessutom förstärks 
aktieägarnas rättigheter.

Ändringsförslag 152
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Företag av allmänt intresse får förnya detta
revisionsuppdrag endast en gång.

Företag av allmänt intresse får förnya 
revisionsuppdraget, förutsatt att detta 
bygger på ett förslag från 
revisionskommittén och har godkänts vid 
bolagsstämman.

Or. en

Motivering

Detta skulle stärka principen om aktieägarnas rättigheter och valfrihet med avseende på valet 
av revisorer.

Ändringsförslag 153
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Företag av allmänt intresse får förnya detta 
revisionsuppdrag endast en gång.

Företag av allmänt intresse får förnya detta 
revisionsuppdrag på förslag från 
revisionskommittén eller motsvarande 
organ och efter det att förslaget godkänts 
vid bolagsstämman.
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Or. en

Ändringsförslag 154
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Företag av allmänt intresse får förnya 
detta revisionsuppdrag endast en gång.

Uppdraget får förnyas.

Or. fr

Ändringsförslag 155
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda maximala 
varaktigheten av dessa två uppdrag får 
inte överstiga sex år.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 156
Pavel Poc

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda maximala 
varaktigheten av dessa två uppdrag får 
inte överstiga sex år.

utgår

Or. en
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Motivering

Genom detta ändringsförslag stryks kravet på byte av revisionsföretag till förmån för en 
stärkt tillsyn från revisionskommitténs sida, kombinerat med byte av partner enligt 
direktiv 2006/43/EG.

Ändringsförslag 157
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda maximala 
varaktigheten av dessa två uppdrag får 
inte överstiga sex år.

utgår

Or. en

Motivering

Slås ihop med föregående stycke.

Ändringsförslag 158
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanlagda maximala
varaktigheten av dessa två uppdrag får 
inte överstiga sex år.

Medlemsstaterna får förlänga 
varaktigheten för att öka den lagstadgade 
revisorns eller revisionsföretagets 
oberoende.

Or. fr

Ändringsförslag 159
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om två lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag fortlöpande anlitats 
under sex år får varje lagstadgad revisors 
eller revisionsföretags uppdrag uppgå till 
högst nio år.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 160
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om två lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag fortlöpande anlitats under 
sex år får varje lagstadgad revisors eller 
revisionsföretags uppdrag uppgå till högst 
nio år.

Om två lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag fortlöpande anlitats under 
fyra år får varje lagstadgad revisors eller 
revisionsföretags uppdrag uppgå till högst 
sex år.

Or. ro

Ändringsförslag 161
Franck Proust

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om två lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag fortlöpande anlitats under 
sex år får varje lagstadgad revisors eller 
revisionsföretags uppdrag uppgå till högst 
nio år.

Om minst två lagstadgade revisorer eller 
revisionsföretag fortlöpande anlitats under 
sex år får varje lagstadgad revisors eller 
revisionsföretags uppdrag uppgå till högst 
nio år.

Or. fr
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Ändringsförslag 162
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter att den maximala uppdragstid 
som föreskrivs i punkt 1 löpt ut får den 
lagstadgade revisorn, revisionsföretaget 
eller övriga medlemmar i nätverket inom 
unionen, i tillämpliga fall, inte utföra 
lagstadgad revision av det berörda 
företaget av allmänt intresse innan en 
period på minst fyra år har förflutit.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 163
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter att den maximala uppdragstid 
som föreskrivs i punkt 1 löpt ut får den 
lagstadgade revisorn, revisionsföretaget 
eller övriga medlemmar i nätverket inom 
unionen, i tillämpliga fall, inte utföra 
lagstadgad revision av det berörda 
företaget av allmänt intresse innan en 
period på minst fyra år har förflutit.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 164
Pavel Poc
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter att den maximala uppdragstid 
som föreskrivs i punkt 1 löpt ut får den 
lagstadgade revisorn, revisionsföretaget 
eller övriga medlemmar i nätverket inom 
unionen, i tillämpliga fall, inte utföra 
lagstadgad revision av det berörda 
företaget av allmänt intresse innan en 
period på minst fyra år har förflutit.

utgår

Or. en

Motivering

Avkylningsperioden på fyra år blir överflödig om kravet på obligatoriskt byte av lagstadgade 
revisorer eller revisionsföretag stryks.

Ändringsförslag 165
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkterna 1 och 
2, får i undantagsfall ett företag av 
allmänt intresse begära att den behöriga 
myndighet som avses i artikel 35.1 beviljar 
förlängning i fråga om återutnämning av 
den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget för en ytterligare 
uppdragstid. Om två lagstadgade revisorer 
eller revisionsföretag utses får den tredje 
uppdragstiden uppgå till högst tre år. Om 
en lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag utses får uppdragstiden 
uppgå till högst två år.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 166
Franck Proust

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkterna 1 och 2, 
får i undantagsfall ett företag av allmänt 
intresse begära att den behöriga myndighet 
som avses i artikel 35.1 beviljar 
förlängning i fråga om återutnämning av 
den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget för en ytterligare 
uppdragstid. Om två lagstadgade revisorer 
eller revisionsföretag utses får den tredje 
uppdragstiden uppgå till högst tre år. Om 
en lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag utses får uppdragstiden 
uppgå till högst två år.

3. Genom undantag från punkterna 1 och 2, 
får i undantagsfall ett företag av allmänt 
intresse begära att den behöriga myndighet 
som avses i artikel 35.1 beviljar 
förlängning i fråga om återutnämning av 
den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget för en ytterligare 
uppdragstid. Om minst två lagstadgade 
revisorer eller revisionsföretag utses får 
den tredje uppdragstiden uppgå till högst 
tre år. Om en lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag utses får uppdragstiden 
uppgå till högst två år.

Or. fr

Ändringsförslag 167
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den eller de revisorer som är 
huvudansvariga för utförandet av en 
lagstadgad revision ska bytas ut från 
uppdraget att utföra lagstadgad revision av 
den granskade enheten när en period på
sju år har förflutit sedan datumet för 
utnämningen. De får åter delta i en 
lagstadgad revision av den granskade 
enheten efter en period på minst tre år.

4. Den eller de revisorer som är 
huvudansvariga för utförandet av en 
lagstadgad revision ska bytas ut från 
uppdraget att utföra lagstadgad revision av 
den granskade enheten när en period på
fem år har förflutit sedan datumet för 
utnämningen. De får åter delta i en 
lagstadgad revision av den granskade 
enheten efter en period på minst tre år.

Or. ro
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Ändringsförslag 168
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget ska inrätta en lämplig 
gradvis rotationsmekanism med avseende 
på personer med höga befattningar som 
deltar i en lagstadgad revision, som minst 
ska omfatta de personer som är registrerade 
som lagstadgade revisorer. 
Rotationsmekanismen ska genomföras i 
faser och tillämpas på enskilda personer, 
inte på hela gruppen. Den ska stå i 
proportion till omfattningen av den 
lagstadgade revisorns eller 
revisionsföretagets verksamhet.

Den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget ska inrätta en lämplig 
gradvis rotationsmekanism med avseende 
på personer med höga befattningar som 
deltar i en lagstadgad revision, som minst 
ska omfatta de personer som är registrerade 
som lagstadgade revisorer. 
Rotationsmekanismen ska genomföras i 
faser och tillämpas på enskilda personer, 
inte på hela revisionsgruppen. Den ska stå 
i proportion till omfattningen av den 
lagstadgade revisorns eller 
revisionsföretagets verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 169
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag ersätts av andra 
lagstadgade revisorer eller revisionsföretag 
ska de lämna överlåtelsedokumentation till 
den lagstadgade revisor eller det 
revisionsföretag som tillträder uppdraget.
Överlåtelsedokumentationen ska 
innehålla sådan relevant information om 
den granskade enheten som rimligen är 
nödvändig för att sätta sig in i den 
granskade enhetens verksamhet och 
interna organisation, säkerställa 
kontinuitet i den lagstadgade revisionen 
samt jämförbarhet med de revisioner som 

5. Om en lagstadgad revisor eller ett 
revisionsföretag ersätts av andra 
lagstadgade revisorer eller revisionsföretag 
ska de lämna information enligt tillämplig 
lagstiftning och enligt artikel 23.3 i 
direktiv 2006/43/EG till den lagstadgade 
revisor eller det revisionsföretag som 
tillträder uppdraget.
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utförts under tidigare år.

Or. en

Ändringsförslag 170
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De före detta lagstadgade revisorerna eller 
revisionsföretagen ska också ge den 
lagstadgade revisor eller det 
revisionsföretag som tillträder tillgång till 
de kompletterande revisionsberättelser som 
lämnats till revisionskommittén i enlighet 
med artikel 23 under tidigare år samt 
uppgifter som eventuellt lämnats till de 
behöriga myndigheterna i enlighet med 
artiklarna 25 och 27.

De före detta lagstadgade revisorerna eller 
revisionsföretagen ska också ge de 
lagstadgade revisorer eller de 
revisionsföretag som tillträder tillgång till 
de kompletterande revisionsberättelser som 
lämnats till revisionskommittén i enlighet 
med artikel 23 under tidigare år samt 
uppgifter som eventuellt lämnats till de 
behöriga myndigheterna i enlighet med 
artiklarna 25 och 27.

Or. en

Ändringsförslag 171
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande för att ange 
de tekniska kraven för innehållet i den 
överlåtelsedokumentation som avses i 
punkt 6.

utgår

Kommissionen ges befogenhet att anta de 
tekniska standarder för genomförande 
som avses i punkt 6 i enlighet med 
artikel 10 i förordning (EU) nr 1095/2010.
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Or. en

Motivering

Texten i artikel 23.3 i direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision är mer omfattande och har 
visat sig fungera i praktiken. De tillträdande revisorernas ansvar för de före detta 
revisorernas arbete tas dessutom redan upp i internationella standarder.

Ändringsförslag 172
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande för att ange 
de tekniska kraven för innehållet i den 
överlåtelsedokumentation som avses i 
punkt 6.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 173
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ges befogenhet att anta de 
tekniska standarder för genomförande 
som avses i punkt 6 i enlighet med 
artikel 10 i förordning (EU) nr 1095/2010.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 174
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Revisionskommittén, en eller flera 
aktieägare samt de behöriga myndigheter 
som avses i artikel 35.1 eller 35.2 ska ha 
rätt att inleda förfaranden om entledigande 
av den eller de berörda lagstadgade 
revisorerna eller revisionsföretagen vid en 
nationell domstol om det finns skäliga 
grunder.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 175
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en eller 
flera behöriga myndigheter som ska 
ansvara för utförandet av de uppgifter som 
föreskrivs i denna förordning och se till att 
bestämmelserna i förordningen tillämpas.

1. En europeisk tillsynsmyndighet för 
revision och lagstadgad revision ska 
inrättas som ska ansvara för utförandet av 
de uppgifter som föreskrivs i denna 
förordning och se till att bestämmelserna i 
förordningen tillämpas. Denna myndighet 
ska vara oberoende och inrättas inom 
Europeiska kommissionen.

Or. fr

Ändringsförslag 176
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndighet som utses ska Denna myndighet ska samordna och 
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vara en av följande: utöva tillsyn över följande behöriga 
myndigheter:

Or. fr

Ändringsförslag 177
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna besluta att ansvaret för 
att se till att alla eller delar av 
bestämmelserna i avdelning III i denna 
förordning tillämpas i tillämpliga fall ska 
anförtros de behöriga myndigheter som 
avses i

2. De behöriga myndigheter som avses i

Or. fr

Ändringsförslag 178
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om fler än en behörig myndighet har 
utsetts i enlighet med punkterna 1 och 2, 
ska dessa myndigheter organiseras på ett 
sådant sätt att deras uppgifter är tydligt 
åtskilda.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 179
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheterna ska förses 
med tillräcklig personal med avseende på 
kapacitet och kompetens, och ska ha 
tillräckliga resurser för att kunna fullgöra 
de uppgifter de anförtros enligt denna 
förordning.

5. Den europeiska tillsynsmyndigheten för 
revision och lagstadgad revision ska förses 
med tillräcklig personal med avseende på 
kapacitet och kompetens, och ska ha 
tillräckliga resurser för att kunna fullgöra 
de uppgifter den anförtros enligt denna 
förordning. Dessa resurser ska hämtas 
från lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag som granskar företag av 
allmänt intresse och kan ha formen av ett 
obligatoriskt bidrag som står i proportion 
till deras verksamhet avseende företag av 
allmänt intresse.

Or. fr

Ändringsförslag 180
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska informera 
varandra, EBA, Eiopa och Esma i 
enlighet med de tillämpliga 
bestämmelserna i förordningarna (EU) 
nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och 
(EU) nr 1095/2010, och ska informera 
kommissionen om vilka behöriga 
myndigheter som utsetts för denna 
förordning.

utgår

Esma ska sammanställa och offentliggöra 
denna information.

Or. fr
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Ändringsförslag 181
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 36 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna samt 
myndigheter som den behöriga myndighet 
som avses i artikel 35.1 har delegerat 
uppgifter till ska vara oberoende från 
lagstadgade revisorer och revisionsföretag.

Den europeiska tillsynsmyndigheten för 
revision och lagstadgad revision, de 
behöriga myndigheterna samt myndigheter 
som den behöriga myndighet som avses i 
artikel 35.1 har delegerat uppgifter till ska 
vara oberoende från lagstadgade revisorer 
och revisionsföretag.

Or. fr

Ändringsförslag 182
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tystnadsplikt ska gälla för alla personer 
som är anställda eller före detta anställda 
vid behöriga myndigheter och de 
myndigheter till vilka den behöriga 
myndigheten har delegerat uppgifter i 
enlighet med artikel 35.1, inklusive 
sakkunniga som anlitas av sådana 
myndigheter. Information som omfattas av 
tystnadsplikt får inte lämnas till andra 
personer eller myndigheter utom när det 
föreskrivs i lag eller annan författning i en 
medlemsstat.

Tystnadsplikt ska gälla för alla personer 
som är anställda eller före detta anställda 
vid den europeiska tillsynsmyndigheten 
för revision och lagstadgad revision, 
behöriga myndigheter och de myndigheter 
till vilka den behöriga myndigheten har 
delegerat uppgifter i enlighet med 
artikel 35.1, inklusive sakkunniga som 
anlitas av sådana myndigheter. Information 
som omfattas av tystnadsplikt får inte 
lämnas till andra personer eller 
myndigheter utom när det föreskrivs i lag 
eller annan författning i en medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 183
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 38 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheternas 
befogenheter

Befogenheter för den europeiska 
tillsynsmyndigheten för revision och 
lagstadgad revision

Or. fr

Ändringsförslag 184
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artiklarna 40 och 
41 får de behöriga myndigheterna eller 
andra offentliga myndigheter i 
medlemsstaterna inte göra ingrepp i 
innehållet i revisionsberättelser när de 
fullgör sina uppgifter enligt denna 
förordning.

1. Utan att det påverkar artiklarna 40 och 
41 får den europeiska tillsynsmyndigheten 
för revision och lagstadgad revision, de 
behöriga myndigheterna eller andra 
offentliga myndigheter i medlemsstaterna 
inte göra ingrepp i innehållet i 
revisionsberättelser när de fullgör sina 
uppgifter enligt denna förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 185
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De berörda myndigheterna ska, i 
enlighet med nationell lagstiftning,
tilldelas alla de tillsyns- och 
undersökningsbefogenheter som de
behöver för att utföra sina uppgifter enligt 

2. Den europeiska tillsynsmyndigheten för 
revision och lagstadgad revision ska 
tilldelas alla de tillsyns- och 
undersökningsbefogenheter som den
behöver för att utföra sina uppgifter enligt 
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denna förordning. De ska utöva dessa 
befogenheter

denna förordning. Den ska utöva dessa 
befogenheter

Or. fr

Ändringsförslag 186
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att utföra sina uppgifter enligt denna 
förordning ska behöriga myndigheter i 
enlighet med nationell rätt ha befogenhet 
att vid utövandet av sina 
tillsynsbefogenheter

3. För att utföra sina uppgifter enligt denna 
förordning ska den europeiska 
tillsynsmyndigheten för revision och 
lagstadgad revision ha befogenhet att vid 
utövandet av sina tillsynsbefogenheter 

Or. fr

Ändringsförslag 187
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna får utnyttja de 
befogenheter som avses i första stycket 
endast i förhållande till lagstadgade 
revisorer och revisionsföretag som utför 
lagstadgad revision av företag av allmänt 
intresse, personer som medverkar i 
verksamheten för lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag som utför lagstadgad 
revision av företag av allmänt intresse, 
granskade enheter, deras dotterföretag och 
anknutna tredje parter, de tredje parter till 
vilka lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag som utför lagstadgad 
revision av företag av allmänt intresse 
kontrakterar ut vissa uppgifter eller viss 

Den europeiska tillsynsmyndigheten för 
revision och lagstadgad revision får 
utnyttja de befogenheter som avses i första 
stycket endast i förhållande till lagstadgade 
revisorer och revisionsföretag som utför 
lagstadgad revision av företag av allmänt 
intresse, personer som medverkar i 
verksamheten för lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag som utför lagstadgad 
revision av företag av allmänt intresse, 
granskade enheter, deras dotterföretag och 
anknutna tredje parter, de tredje parter till 
vilka lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag som utför lagstadgad 
revision av företag av allmänt intresse 
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verksamhet och andra personer som på 
annat sätt har samband med eller är knutna 
till lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag som utför lagstadgad 
revision av företag av allmänt intresse.

kontrakterar ut vissa uppgifter eller viss 
verksamhet och andra personer som på 
annat sätt har samband med eller är knutna 
till lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag som utför lagstadgad 
revision av företag av allmänt intresse. Den 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt 
tillsyn av gränsöverskridande lagstadgade 
revisorer och revisionsföretag.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att inrätta en oberoende europeisk myndighet för tillsyn av 
gränsöverskridande revisionsverksamhet för att kontrollera gränsöverskridande 
revisionsföretag som arbetar på uppdrag av företag av allmänt intresse.

Ändringsförslag 188
Franck Proust

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska inrätta en permanent intern 
kommitté i enlighet med artikel 41 i 
förordning (EU) nr 1095/2010 för detta 
syfte. Den interna kommittén ska 
åtminstone bestå av de behöriga 
myndigheter som avses i artikel 35.1 i 
denna förordning. De behöriga 
myndigheter som avses i artikel 32 i 
direktiv 2006/43/EG ska uppmanas att 
delta i den interna kommitténs möten om 
frågor rörande godkännande och 
registrering av lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag samt förbindelser med 
tredjeländer i den mån detta är relevant för 
lagstadgad revision av företag av allmänt 
intresse.

Esma ska inrätta en permanent intern 
kommitté i enlighet med artikel 41 i 
förordning (EU) nr 1095/2010 till vilken 
den delegerar de uppgifter och beslut som 
krävs för att utföra det uppdrag som avses 
i första stycket. Den interna kommittén ska 
åtminstone bestå av de behöriga 
myndigheter som avses i artikel 35.1 i 
denna förordning. De behöriga 
myndigheter som avses i artikel 32 i 
direktiv 2006/43/EG ska uppmanas att 
delta i den interna kommitténs möten om 
frågor rörande godkännande och 
registrering av lagstadgade revisorer och 
revisionsföretag samt förbindelser med 
tredjeländer i den mån detta är relevant för 
lagstadgad revision av företag av allmänt 
intresse.

Or. fr
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Ändringsförslag 189
Franck Proust

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Före den X X 20XX [sex år efter 
denna förordnings ikraftträdande] ska 
kommissionen på grundval av Esmas 
rapporter och andra lämpliga uppgifter 
lägga fram en rapport med en utvärdering 
av samtliga uppgifter som Esma anförtros 
i denna artikel.

Or. fr

Ändringsförslag 190
Jaroslav Paška

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
administrativa sanktioner och åtgärder för 
överträdelse av bestämmelserna i denna 
förordning enligt vad som föreskrivs i 
förordningens bilaga gentemot de 
personer som är ansvariga för sådana 
överträdelser och ska vidta alla 
erforderliga åtgärder för att se till att de 
tillämpas. De ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
vilka administrativa sanktioner och 
åtgärder som ska gälla vid överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och ska 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till 
att de tillämpas. De ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Or. en

Motivering

Systemet med en förteckning över överträdelser är överdrivet normativt, och det är oklart hur 
denna förteckning kan kombineras med gällande nationella bestämmelser.
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Ändringsförslag 191
Jaroslav Paška

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska i synnerhet, i 
överensstämmelse med sin nationella 
lagstiftning, se till att lämpliga 
administrativa åtgärder kan vidtas eller 
administrativa påföljder kan beslutas med 
avseende på juridiska eller fysiska 
personer som gjort sig skyldiga till 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning. Detta ska omfatta en 
befogenhet för de behöriga 
myndigheterna att vidta och besluta om 
åtminstone följande administrativa 
åtgärder och påföljder:
a) en order om att den person som är 
skyldig till överträdelsen upphör med sitt 
agerande och inte upprepar det, och
b) administrativa böter som är tillräckligt 
effektiva och avskräckande samt
proportionella.

Or. en

Motivering

Detta är en mindre normativ och mer proportionell inställning till administrativa påföljder 
som liknar påföljdsbestämmelserna i annan EU-lagstiftning och bättre kan kombineras med 
gällande nationella bestämmelser.

Ändringsförslag 192
Jaroslav Paška

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna artikel ska tillämpas på 
överträdelser av de bestämmelser i denna 
förordning som anges i bilagan.

utgår

Or. en

Motivering

Det är medlemsstaternas uppgift att fastställa lämpliga påföljder enligt sitt befintliga system 
för administrativa och straffrättsliga påföljder. Dessutom är denna förteckning över påföljder 
oproportionerlig.

Ändringsförslag 193
Jaroslav Paška

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. [...] Denna punkt utgår.

Or. en

Motivering

Dessa påföljder förefaller oproportionerliga för lagstadgade revisioner. Den allmänna 
principen om effektiva påföljder täcks redan av artikel 61.

Ändringsförslag 194
Jaroslav Paška

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får ge de behöriga 
myndigheterna andra 
sanktioneringsbefogenheter förutom dem 
som avses i punkt 2 och får utdöma högre 
administrativa böter än de som fastställs i 

utgår
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den punkten.

Or. en

Motivering

Dessa påföljder förefaller oproportionerliga för lagstadgade revisioner. Den allmänna 
principen om effektiva påföljder täcks redan av artikel 61.


