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KORT BEGRUNDELSE

Finanskrisen i 2008 har sået tvivl om, hvorvidt den europæiske ordning vedrørende lovpligtig 
revision fungerer tilfredsstillende, navnlig hvad angår virksomheder af interesse for 
offentligheden. Mens manglerne i banksektoren vel nok skyldtes fraværet af et ordentligt 
tilsyn og fyldestgørende reguleringsforanstaltninger, har der været opfordringer til at forbedre 
ordningen vedrørende lovpligtig revision for at styrke investorbeskyttelsen i de regnskaber, 
der offentliggøres af virksomhederne. Det kan diskuteres, om og i hvilken grad mere egnede 
revisionsregler kunne have forhindret krisen. Der er dog en merværdi i en mere robust 
revisionsproces og et mere dynamisk revisionsmarked. Ordføreren hilser i denne forbindelse 
Kommissionens forslag velkommen.

Udkastet til udtalelse fokuserer på at højne revisionskvaliteten, øge revisorens uafhængighed 
og styrke investorbeskyttelsen. Det er navnlig værd at fremhæve relationerne mellem 
revisoren og den reviderede virksomhed samt et styrket revisionsudvalg, der repræsenterer 
investorerne. Uden dermed at nære ønske om at indlede en debat om, hvorvidt forordningen 
snarere burde inkorporeres i det eksisterende direktiv, gør ordføreren imidlertid opmærksom 
på koblingerne til virksomhedsledelse, der kunne tale for en mere fleksibel tilgang, hvor 
medlemsstaterne har en manøvremargen til at tilpasse bestemmelserne til deres nationale 
rammer.

Analyser viser, at revisionsmarkedet er meget koncentreret i en sådan grad, at der i nogle 
medlemsstater er et betydeligt indskrænket valg, eftersom et eller to store revisionsfirmaer 
dominerer markedet. Ordføreren nærer skepsis med hensyn til, om Kommissionens forslag 
reelt vil kunne ændre den nuværende markedssituation og nedbryde eksisterende oligopoler. 
Der skal formentlig drastiske markedsindgreb til for at udrette dette. Spørgsmålet er blot, om 
sådanne foranstaltninger ville være proportionelle. Desuden kunne nogle af de foreslåede 
foranstaltninger tænkes at medføre mere markedskoncentration og bør derfor nøje overvejes.

Ordføreren støtter foranstaltninger til højnelse af kvaliteten af revisioner og styrkelse af 
revisorens uafhængighed. Han understreger ikke desto mindre, at alle sådanne 
foranstaltninger skal stå i et rimeligt forhold til målet. Ordføreren foreslår derfor at 
genoverveje eller i det mindste justere de kraftigste markedsindgreb i forslaget, nemlig 
begrænsningen af relaterede finansielle revisionsydelser og begrebet obligatorisk ekstern 
rotation. Selv om sidstnævnte element kunne have sine fordele i form at en større 
uafhængighed for revisorerne, medfører det også i den foreslåede udformning en risiko for 
yderligere markedskoncentration, færre revisionsfirmaer at vælge imellem og en lavere 
revisionskvalitet i de første år efter rotationen. Ordføreren foreslår derfor at forlænge den 
maksimale varighed af udnævnelsesperioden for revisorer.

Ordføreren foreslår, at revisionsudvalgets stilling i væsentlig grad styrkes. Først og fremmest 
bør der gennemføres et offentligt udbud med henblik på revisorudvælgelse hvert syvende år, 
hvilket ville tillade alle interesserede revisorer eller revisorfirmaer at tilbyde deres ydelser og 
dermed gøre udvælgelsesprocessen mere gennemsigtig og give revisionsudvalget et bredere 
udvælgelsesgrundlag og mulighed for at vælge det bedst kvalificerede firma. Under hele 
processen vedrørende valg af revisor skal revisionsudvalget være den reviderede virksomheds 
repræsentant og lede forhandlingerne. Desuden bør investorbeskyttelsen styrkes ved f.eks. at 
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gøre alle revisionsrelaterede ydelser betinget af revisionsudvalgets forudgående godkendelse, 
hvilket mindsker truslen mod revisorernes uafhængighed.

Ordføreren hilser udtrykkeligt revisionsprotokollatet til revisionsudvalget og tilsynsorganet 
velkommen, da det styrker informationen og er det bedste sted at kommunikere kritiske 
spørgsmål som f.eks. anvendelsen af going concern-princippet, svagheder i de interne 
kontrolsystemer og tilfælde af ikke-overholdelse. Der bør i revisionsprotokollatet tages nøje 
hensyn til kvaliteten af ledelsens regnskab. Ordføreren foreslår derfor at overflytte en række 
aspekter fra den offentlige revisionspåtegning til revisionsprotokollatet, eftersom investorerne 
er bedst tjent med at fremlægge flere informationer for de organer, der repræsenterer dem og 
har det fornødne kendskab til den pågældende virksomhed, i stedet for at gøre 
informationerne tilgængelige for offentligheden, som ikke er bekendt med virksomheden.

Det kunne i princippet overvejes at begrænse de ydelser, der leveres den reviderede 
virksomhed ud over den blotte lovpligtige revision, da sådanne ydelser kan risikere at true 
revisorens uafhængighed, hvis de ekstra honorarer er urimeligt høje i forhold til 
revisionshonorarerne. Nogle af de nævnte ydelser er imidlertid tæt knyttet til 
revisionsopgaven og kan mest effektivt og i visse tilfælde kun udføres af revisoren. Det ville 
derfor være urimeligt at fastsætte en vilkårlig grænse, som ikke kan justeres i forhold til den 
konkrete situation eller virksomhedens kompleksitet i relation til revisorhonorarerne. 
Ordføreren foreslår i stedet at forbyde ikke-revisionsydelser og gøre revisionsrelaterede og 
andre erklæringsydelser, der er udtrykkeligt nævnt, betinget af revisionsudvalgets 
forudgående godkendelse. Hertil kommer, at det kræves, at revisoren selv undgår alle trusler 
mod sin uafhængighed, og at vedkommende træffer passende sikkerhedsforanstaltninger. For 
at tillade nye ydelser i fremtiden må både listen over forbudte ydelser og listen over tilladte 
ydelser ikke lukkes.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Revisorer og revisionsfirmaers interne 
organisation skal bidrage til at forhindre 
eventuelle trusler mod deres uafhængighed. 
Derfor må ejerne af eller aktionærerne i et 
revisionsfirma, samt ledelsen, ikke gribe 
ind i udførelsen af en lovpligtig revision på 
en måde, som skaber tvivl om 
uafhængigheden og objektiviteten for den 
revisor, der udfører den lovpligtige 

(8) Revisorer og revisionsfirmaers interne 
organisation skal bidrage til at forhindre 
eventuelle trusler mod deres uafhængighed. 
Derfor må ejerne af eller aktionærerne i et 
revisionsfirma, samt ledelsen, ikke gribe 
ind i udførelsen af en lovpligtig revision på 
en måde, som skaber tvivl om 
uafhængigheden og objektiviteten for den 
revisor, der udfører den lovpligtige 
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revision for revisionsfirmaet. Desuden bør 
revisorer og revisionsfirmaer indføre 
passende interne politikker i forhold til de 
ansatte og andre personer, der beskæftiger 
sig med lovpligtig revision i deres 
organisationer, for således at sikre 
opfyldelse af deres forpligtelser ifølge 
lovgivningen. Disse politikker skal navnlig 
søge at forebygge og styre trusler mod 
uafhængigheden og sikre den lovpligtige 
revisions kvalitet, integritet og grundighed. 
Disse politikker skal stå i et rimeligt 
forhold til omfanget og kompleksiteten af 
revisorens eller revisionsfirmaets 
virksomhed.

revision for revisionsfirmaet. Desuden bør 
revisorer og revisionsfirmaer indføre 
passende interne politikker i forhold til de 
ansatte og andre personer, der beskæftiger 
sig med lovpligtig revision i deres 
organisationer, for således at sikre 
opfyldelse af deres forpligtelser ifølge 
lovgivningen. Disse politikker skal navnlig 
søge at forebygge og styre trusler mod 
uafhængigheden og sikre den lovpligtige 
revisions kvalitet, integritet og grundighed. 
Disse politikker skal stå i et rimeligt 
forhold til omfanget og kompleksiteten af 
revisorens eller revisionsfirmaets og de 
reviderede virksomheders aktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Revisorers, revisionsfirmaers eller 
medlemmer af deres netværks udførelse af 
andre ydelser end lovpligtig revision for 
reviderede virksomheder kan være til skade 
for deres uafhængighed. Derfor er det 
hensigtsmæssigt at kræve, at revisoren, 
revisionsfirmaet og medlemmerne af 
deres netværk ikke udfører ikke-
revisionsydelser for deres reviderede 
virksomheder. Et revisionsfirmas udførelse 
af ikke-revisionsydelser for en virksomhed 
vil betyde, at det pågældende 
revisionsfirma ikke kan udføre lovpligtig 
revision af den virksomhed, hvilket fører til 
en reduktion i antallet af revisionsfirmaer, 
der kan udføre lovpligtig revision, navnlig 
med hensyn til revision af store 
virksomheder af interesse for 
offentligheden, hvor markedet er 
koncentreret. Derfor er det for at sikre, at 
der findes et minimum af revisionsfirmaer, 
der kan udføre revisionsydelser for store 

(11) Revisorers, revisionsfirmaers eller 
medlemmer af deres netværks udførelse af 
andre ydelser end lovpligtig revision for 
reviderede virksomheder kan være til skade 
for deres uafhængighed. Derfor er det 
hensigtsmæssigt at kræve, at der træffes 
sikkerhedsforanstaltninger til 
nedbringelse af trusler mod 
uafhængigheden, og at kræve at den 
reviderede virksomheds revisionsudvalg 
på forhånd godkender alle sådanne 
ydelser, og at forbyde udførelsen af ikke-
revisionsydelser. Et revisionsfirmas 
udførelse af ikke-revisionsydelser for en 
virksomhed vil betyde, at det pågældende 
revisionsfirma ikke kan udføre lovpligtig 
revision af den virksomhed, hvilket fører til 
en reduktion i antallet af revisionsfirmaer, 
der kan udføre lovpligtig revision, navnlig 
med hensyn til revision af store 
virksomheder af interesse for 
offentligheden, hvor markedet er 
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virksomheder af interesse for 
offentligheden, hensigtsmæssigt at kræve, 
at revisionsfirmaer af en vis størrelse 
fokuserer deres virksomhed på at udføre 
lovpligtig revision og ikke har tilladelse til 
at udføre andre ydelser, som ikke har 
tilknytning til deres lovpligtige 
revisionsfunktion, såsom konsulent- eller 
rådgivningsaktiviteter.

koncentreret. Derfor er det for at sikre, at 
der findes et minimum af revisionsfirmaer, 
der kan udføre revisionsydelser for store 
virksomheder af interesse for 
offentligheden, hensigtsmæssigt at kræve, 
at revisionsfirmaer af en vis størrelse 
fokuserer deres virksomhed på at udføre 
lovpligtig revision og ikke har tilladelse til 
at udføre andre ydelser, som ikke har 
tilknytning til deres lovpligtige 
revisionsfunktion, såsom konsulent- eller 
rådgivningsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Den lovpligtige revision resulterer i en
erklæring om, at regnskaberne for de 
reviderede virksomheder giver et 
retvisende billede. Interessenter kan 
imidlertid være uvidende om 
begrænsningerne i en revision (relevans, 
stikprøveteknik, revisorens rolle, når det 
gælder opsporing af svig, og ledelsens 
ansvar), hvilket kan føre til forskellige 
forventninger. For at afstemme disse 
forventninger er det vigtigt at præcisere 
omfanget af den lovpligtige revision.

(15) Den lovpligtige revision resulterer i en 
erklæring om, at regnskaberne for de 
reviderede virksomheder giver et 
retvisende billede. Interessenter kan 
imidlertid være uvidende om 
begrænsningerne i en revision (relevans, 
stikprøveteknik, revisorens rolle, når det 
gælder opsporing af svig, og ledelsens 
ansvar), hvilket kan føre til forskellige 
forventninger. For at afstemme disse 
forventninger er det vigtigt at præcisere 
omfanget af den lovpligtige revision uden 
at bortlede interessenternes 
opmærksomhed fra det faktiske indhold af 
revisionserklæringen.

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Hovedansvaret for at formidle 
finansielle data bør påhvile de reviderede 
enheders ledelse, men revisorerne spiller 
en vigtig rolle ved at sætte spørgsmålstegn 
ved ledelsens oplysninger ud fra et 
brugersynspunkt. For at forbedre 
revisionskvaliteten er det derfor vigtigt, at 
den professionelle skepsis, som revisorer 
udviser over for den reviderede 
virksomhed, styrkes. Revisorer bør være 
opmærksom på muligheden for væsentlig 
fejlinformation som følge af svig eller fejl, 
uanset revisorens tidligere erfaringer med 
den reviderede virksomheds ledelses 
ærlighed og integritet. Sikring af 
revisionskvaliteten bør være det primære 
kriterium i tilrettelæggelsen af 
revisionsarbejdet og fordelingen af de 
nødvendige ressourcer til opgaverne. 
Revisorens, revisionsfirmaets og deres 
ansattes integritet er afgørende for at sikre 
offentlighedens tillid til lovpligtig revision 
og de finansielle markeder. Derfor bør 
enhver hændelse, som kan få alvorlige 
konsekvenser for de lovpligtige 
revisionsaktiviteters integritet, håndteres 
korrekt. Revisoren eller revisionsfirmaet 
skal dokumentere revisionsarbejdet.

(16) Hovedansvaret for at formidle 
finansielle data påhviler de reviderede 
enheders ledelse, men revisorerne spiller 
en vigtig rolle ved at sætte spørgsmålstegn 
ved ledelsens oplysninger ud fra et 
brugersynspunkt. For at forbedre 
revisionskvaliteten er det derfor vigtigt, at
den professionelle skepsis, som revisorer 
udviser over for den reviderede 
virksomhed, styrkes. Revisorer bør være 
opmærksom på muligheden for væsentlig 
fejlinformation som følge af svig eller fejl, 
uanset revisorens tidligere erfaringer med 
den reviderede virksomheds ledelses 
ærlighed og integritet. Sikring af 
revisionskvaliteten bør være det primære 
kriterium i tilrettelæggelsen af 
revisionsarbejdet og fordelingen af de 
nødvendige ressourcer til opgaverne. 
Revisorens, revisionsfirmaets og deres 
ansattes integritet er afgørende for at sikre 
offentlighedens tillid til lovpligtig revision 
og de finansielle markeder. Derfor bør 
enhver udvikling, som kan få alvorlige 
konsekvenser for de lovpligtige 
revisionsaktiviteters integritet, håndteres 
korrekt. Revisoren eller revisionsfirmaet 
skal dokumentere revisionsarbejdet.

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Resultaterne af den lovpligtige 
revision skal forelægges interessenterne i 
revisionspåtegningen. For at styrke 
interessenternes tillid til den reviderede 
virksomheds regnskab er det særligt 
vigtigt, at revisionspåtegningen er 

(19) Resultaterne af den lovpligtige 
revision skal forelægges interessenterne i 
revisionspåtegningen. For at styrke 
interessenternes tillid til den reviderede 
virksomheds regnskab er det særligt 
vigtigt, at revisionspåtegningen er 
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velbegrundet og solidt underbygget, og at 
indholdet udvides til at omfatte yderligere 
oplysninger specifikt om den udførte 
revision. Revisionspåtegningen bør især 
indeholde tilstrækkelige oplysninger om 
den anvendte metode, navnlig hvor stor en 
del af balancen der er blevet kontrolleret 
direkte, og hvor meget der er baseret på 
systemrevision, om den anvendte 
væsentlighedstærskel i revisionen, om de 
vigtigste risikoområder med hensyn til 
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 
om hvorvidt den lovpligtige revision er 
udformet til at sikre, at svig opdages, og i 
tilfælde af en udtalelse med forbehold eller 
en afkræftende konklusion eller ikke-
afgivelse af revisionspåtegning om 
årsagerne til denne beslutning.

velbegrundet og solidt underbygget, og at 
indholdet udvides til at omfatte yderligere 
oplysninger specifikt om den udførte 
revision. Revisionspåtegningen bør især 
indeholde oplysninger om den anvendte 
metode, om elementer i regnskaberne, der 
er af grundlæggende betydning for 
brugernes forståelse, om hvorvidt den 
lovpligtige revision er udformet til at sikre, 
at svig opdages, og i tilfælde af en 
udtalelse med forbehold eller en 
afkræftende konklusion eller ikke-afgivelse 
af revisionspåtegning om årsagerne til 
denne beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Revisionsudvalg eller organer, der 
varetager en tilsvarende funktion i den 
reviderede virksomhed, spiller en 
afgørende rolle i udførelsen af lovpligtig 
revision af høj kvalitet. Det er særligt 
vigtigt at styrke revisionsudvalgets 
uafhængighed og tekniske kompetencer 
ved at kræve, at hovedparten af 
medlemmerne er uafhængige, og at mindst 
ét medlem af udvalget har kompetencer 
inden for revision og et andet inden for 
revision og/eller regnskab. I 
Kommissionens henstilling af 15. februar 
2005 om den rolle, der spilles af menige 
bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af 
tilsynsorganer i børsnoterede selskaber og 
om udvalg nedsat i 
bestyrelsen/ledelsesorganet fastsættes det, 
hvorledes revisionsudvalg bør oprettes og 

(23) Revisionsudvalg eller organer, der 
varetager en tilsvarende funktion i den 
reviderede virksomhed, spiller en 
afgørende rolle i udførelsen af lovpligtig 
revision af høj kvalitet. Det er særligt 
vigtigt at styrke revisionsudvalgets 
uafhængighed og tekniske kompetencer 
ved at kræve, at hovedparten af 
medlemmerne er uafhængige, og at mindst 
ét medlem af udvalget har kompetencer 
inden for revision og et andet inden for 
revision og/eller regnskab. 
Revisionsudvalgets medlemmer bør 
deltage i dygtiggørelseskurser for at sikre, 
at de har en tilstrækkelig grad af teknisk 
viden til varetagelse af deres opgaver. I 
Kommissionens henstilling af 15. februar 
2005 om den rolle, der spilles af menige 
bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af 
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fungere. I betragtning af bestyrelsernes 
størrelse i selskaber med ringe 
markedsværdi og i små og mellemstore 
virksomheder af interesse for 
offentligheden vil det være 
hensigtsmæssigt, hvis de funktioner, der 
påhviler revisionsudvalget for disse 
virksomheder eller et organ med 
tilsvarende funktioner i den reviderede 
virksomhed, kan udføres af hele 
bestyrelsen eller hele tilsynsorganet. 
Virksomheder af interesse for 
offentligheden, som er 
investeringsinstitutter eller alternative 
investeringsfonde, bør også fritages for 
forpligtelsen til at have et revisionsudvalg. 
Med denne fritagelse tages det i 
betragtning, at inddragelse af et 
revisionsudvalg ikke altid er 
hensigtsmæssigt, når disse institutters eller 
fondes formål udelukkende er 
sammenlægning af aktiver. 
Investeringsinstitutter og alternative 
investeringsfonde samt deres 
administrationsselskaber arbejder i et nøje 
defineret regelmiljø og er underlagt 
specifikke ledelsesmekanismer, såsom 
deres depositarers kontrol.

tilsynsorganer i børsnoterede selskaber og 
om udvalg nedsat i 
bestyrelsen/ledelsesorganet1 fastsættes det, 
hvorledes revisionsudvalg bør oprettes og 
fungere. I betragtning af bestyrelsernes 
størrelse i selskaber med ringe 
markedsværdi og i små og mellemstore 
virksomheder af interesse for 
offentligheden vil det være 
hensigtsmæssigt, hvis de funktioner, der 
påhviler revisionsudvalget for disse 
virksomheder eller et organ med 
tilsvarende funktioner i den reviderede 
virksomhed, kan udføres af hele 
bestyrelsen eller hele tilsynsorganet. 
Virksomheder af interesse for 
offentligheden, som er 
investeringsinstitutter eller alternative 
investeringsfonde, bør også fritages for 
forpligtelsen til at have et revisionsudvalg. 
Med denne fritagelse tages det i 
betragtning, at inddragelse af et 
revisionsudvalg ikke altid er 
hensigtsmæssigt, når disse institutters eller 
fondes formål udelukkende er 
sammenlægning af aktiver. 
Investeringsinstitutter og alternative 
investeringsfonde samt deres 
administrationsselskaber arbejder i et nøje 
defineret regelmiljø og er underlagt 
specifikke ledelsesmekanismer, såsom 
deres depositarers kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det er også vigtigt, at 
revisionsudvalgets rolle i forbindelse med 
udpegelse af en ny revisor eller et nyt 

(24) Det er også vigtigt, at 
revisionsudvalgets rolle i forbindelse med 
udpegelse af en ny revisor eller et nyt 

                                               
1 EUT L 52 af 25.2.2005, s. 51.
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revisionsfirma styrkes med henblik på at 
sikre, at den reviderede virksomheds 
aktionær- eller medlemsgeneralforsamling 
kan træffe en mere velovervejet beslutning. 
Derfor bør bestyrelsen, når den stiller et 
forslag for generalforsamlingen, forklare, 
hvorvidt det følger revisionsudvalgets 
henstillinger, og i modsat fald 
begrundelsen derfor. Revisionsudvalgets 
henstilling skal mindst indeholde to 
valgmuligheder for revisionsopgaven samt 
en behørigt begrundet angivelse af, hvilken 
af dem udvalget foretrækker, således at 
generalforsamlingen kan træffe et reelt 
valg. For at give en rimelig og behørig 
begrundelse i sin henstilling skal 
revisionsudvalget bruge resultaterne af den 
obligatoriske udvælgelsesprocedure, som 
den reviderede virksomhed har tilrettelagt, 
under revisionsudvalgets ansvar. I denne 
udvælgelsesprocedure skal den reviderede 
virksomhed opfordre revisorer eller 
revisionsfirmaer, herunder mindre 
firmaer, til at afgive bud på
revisionsopgaven. Udbudsmaterialet skal 
indeholde gennemsigtige og ikke-
diskriminerende udvælgelseskriterier til 
bedømmelse af buddene. I lyset af at denne 
udvælgelsesprocedure imidlertid kan 
medføre uforholdsmæssigt store udgifter 
for virksomheder med en begrænset 
børsværdi eller små og mellemstore 
virksomheder af interesse for 
offentligheden i betragtning af deres 
størrelse, er det passende at fritage disse 
virksomheder for denne forpligtelse.

revisionsfirma styrkes med henblik på at 
sikre, at den reviderede virksomheds 
aktionær- eller medlemsgeneralforsamling 
kan træffe en mere velovervejet beslutning. 
Derfor bør bestyrelsen, når den stiller et 
forslag for generalforsamlingen, forklare, 
hvorvidt det følger revisionsudvalgets 
henstillinger, og i modsat fald 
begrundelsen derfor. Revisionsudvalgets 
henstilling skal mindst indeholde to 
valgmuligheder for revisionsopgaven, en 
samlet vurdering af begge forslag samt en 
behørigt begrundet angivelse af, hvilken af 
dem udvalget foretrækker, således at 
generalforsamlingen kan træffe et reelt 
valg. For at give en rimelig og behørig 
begrundelse i sin henstilling skal 
revisionsudvalget bruge resultaterne af den 
obligatoriske udbudsprocedure, som den 
reviderede virksomhed har tilrettelagt, 
under revisionsudvalgets ansvar. I denne 
udbudsprocedure skal den reviderede 
virksomhed offentliggøre en indkaldelse 
af forslag fra revisorer eller 
revisionsfirmaer om revisionsopgaven. 
Udbudsmaterialet skal indeholde 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
udvælgelseskriterier til bedømmelse af 
buddene. I lyset af at denne 
udbudsprocedure imidlertid kan medføre 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
virksomheder med en begrænset børsværdi 
eller små og mellemstore virksomheder af 
interesse for offentligheden i betragtning af 
deres størrelse, er det passende at fritage 
disse virksomheder for denne forpligtelse.

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Det styrker udøvelsen af professionel (26) Det styrker udøvelsen af professionel 
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skepsis og bidrager til at højne 
revisionskvaliteten, når virksomheder af 
interesse for offentligheden udpeger mere 
end en revisor eller mere end et 
revisionsfirma. Denne foranstaltning 
kombineret med inddragelsen af mindre 
revisionsfirmaer fremmer desuden 
udviklingen af disse firmaers kapacitet og 
bidrager dermed til at øge udvalget af 
revisorer og revisionsfirmaer for 
virksomheder af interesse for 
offentligheden. Derfor bør virksomheder 
af interesse for offentligheden opmuntres 
og tilskyndes til at udnævne flere end én 
revisor eller ét revisionsfirma til at udføre 
den lovpligtige revision.

skepsis og bidrager til at højne 
revisionskvaliteten, når virksomheder af 
interesse for offentligheden udpeger mere 
end en revisor eller mere end et 
revisionsfirma. Denne foranstaltning 
kombineret med inddragelsen af mindre 
revisionsfirmaer fremmer desuden 
udviklingen af disse firmaers kapacitet og 
bidrager dermed til at øge udvalget af 
revisorer og revisionsfirmaer for 
virksomheder af interesse for 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at forhindre risikoen i forbindelse 
med fortrolighed og dermed styrke 
revisorers og revisionsfirmaers 
uafhængighed er det vigtigt at bestemme, 
at en revisor eller et revisionsfirma kun må 
varetage revisionsopgaven for en bestemt 
revideret virksomhed i en vis periode. Der 
bør også etableres en passende gradvis 
rotationsordning med hensyn til de øverste 
medarbejdere, der beskæftiger sig med den 
lovpligtige revision, herunder de ledende 
revisionspartnere, der udfører den 
lovpligtige revision på vegne af 
revisionsfirmaet. Det er også vigtigt, at der 
defineres en passende periode, hvor en 
sådan revisor eller et sådant 
revisionsfirma ikke må udføre den 
lovpligtige revision for den samme 
virksomhed. For at sikre en glidende 
overgang skal den tidligere revisor 
overdrage en sagsmappe med relevante 

(27) For at forhindre risikoen i forbindelse 
med fortrolighed og dermed styrke 
revisorers og revisionsfirmaers 
uafhængighed er det vigtigt at bestemme, 
at en revisor eller et revisionsfirma kun må 
varetage revisionsopgaven for en bestemt 
revideret virksomhed i en vis periode. 
Endvidere bør en samlet, gennemsigtig og 
uafhængig vurdering af 
revisionskvaliteten regelmæssigt 
dokumenteres på behørig vis. Denne 
samlede vurdering bør danne grundlag 
for generalforsamlingens årlige valg af 
revisor, efter at der er gennemført en 
udbudsprocedure. Der bør endvidere
etableres en passende gradvis 
rotationsordning med hensyn til de øverste 
medarbejdere, der beskæftiger sig med den 
lovpligtige revision, herunder de ledende 
revisionspartnere, der udfører den 
lovpligtige revision på vegne af 
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oplysninger til den nye revisor. revisionsfirmaet. For at sikre en glidende 
overgang i tilfælde af en ny revisor eller et 
nyt revisionsfirma skal den tidligere 
revisor overdrage en sagsmappe med 
relevante oplysninger til den nye revisor.

Or. en

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Markedet for lovpligtige 
revisionsydelser for virksomheder af 
interesse for offentligheden udvikler sig 
med tiden. Det er derfor nødvendigt, at de 
kompetente myndigheder overvåger 
udviklingen på markedet, navnlig med 
hensyn til det mulige begrænsede udvalg af 
revisorer og risikoen ved en høj 
markedskoncentration.

(33) Markedet for lovpligtige 
revisionsydelser for virksomheder af 
interesse for offentligheden udvikler sig 
med tiden. Det er derfor nødvendigt, at 
medlemsstaterne overvåger udviklingen på 
markedet, navnlig med hensyn til det 
mulige begrænsede udvalg af revisorer og 
risikoen ved en høj markedskoncentration.

Or. en

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En revisor eller et revisionsfirma træffer 
alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, 
at udførelsen af en lovpligtig revision af 
en virksomhed af interesse for 
offentligheden ikke påvirkes af eventuelle 
eksisterende eller potentielle 
interessekonflikter eller 
forretningsrelationer eller andre 
relationer, der berører den revisor eller det 
revisionsfirma, der udfører den lovpligtige 
revision, og, hvor det er relevant, deres
netværk, ledere, revisorer, ansatte, enhver 

En revisor eller et revisionsfirma træffer 
alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, 
at uafhængigheden for den revisor eller 
det revisionsfirma, der udfører den 
lovpligtige revision, ikke berøres af 
finansielle, personlige, 
forretningsmæssige, ansættelsesmæssige 
eller andre relationer, der involverer 
revisoren, revisionsfirmaet, tilknyttede 
firmaer og netværk og enhver fysisk 
person, som kan påvirke resultatet af den 
lovpligtige revision.
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anden fysisk person, hvis tjenester stilles 
til rådighed for eller kontrolleres af 
revisoren eller revisionsfirmaet, eller 
enhver anden person, der er direkte eller 
indirekte forbundet med revisoren eller 
revisionsfirmaet ved et kontrolforhold.

Or. en

Begrundelse

Denne foreslåede formulering afspejler bedre arten af revisorens eller revisionsfirmaets 
relationer til den reviderede virksomhed og beskriver mere udtømmende potentielle trusler 
mod uafhængigheden. Dette er endvidere i bedre overensstemmelse med gældende
internationale etiske standarder og vil sikre lige vilkår på det internationale plan.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) En revisor eller et revisionsfirma 
fastsætter fyldestgørende og effektive 
organisatoriske og administrative 
foranstaltninger til at forebygge, 
identificere, eliminere eller håndtere og 
offentliggøre de i artikel 11, stk. 2, 
omhandlede trusler mod uafhængigheden.

e) En revisor eller et revisionsfirma 
fastsætter fyldestgørende og effektive 
organisatoriske og administrative 
foranstaltninger til at forebygge, 
identificere, eliminere eller håndtere og 
videregive oplysninger om de i artikel 11, 
stk. 2, omhandlede trusler mod 
uafhængigheden til den reviderede 
virksomheds revisionsudvalg.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at det er den reviderede virksomheds revisionsudvalg, der skal 
underrettes i disse tilfælde.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) En revisor eller et revisionsfirma j) En revisor eller et revisionsfirma 
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fastsætter en passende aflønningspolitik, 
der omfatter tilstrækkelige 
konkurrenceincitamenter til at sikre 
revisionskvaliteten. Især gælder det, at 
aflønningen og præstationsevalueringen af 
de ansatte ikke må være afhængig af den 
indtægt, som revisoren eller 
revisionsfirmaet får fra den reviderede 
virksomhed.

fastsætter en passende aflønningspolitik, 
der omfatter tilstrækkelige 
konkurrenceincitamenter til at sikre 
revisionskvaliteten. Især gælder det, at 
aflønningen og præstationsevalueringen af 
en ledende revisionspartner ikke må være 
afhængig af den indtægt, som revisoren 
eller revisionsfirmaet får fra 
revisionsrelaterede og andre 
erklæringsydelser, der udføres for den 
reviderede virksomhed.

Or. en

Begrundelse

Det ser ud til, at et komplet forbud mod at koble aflønningen til indtægten ikke står i et 
rimeligt forhold til formålet. Det forekommer mere hensigtsmæssigt at svække incitamenterne 
til at levere ydelser ud over den lovpligtige revision.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De personer eller firmaer, der er 
omhandlet i stk. 2, må ikke anmode om 
eller modtage penge, gaver eller fordele fra 
en person, der indgår i et kontraktforhold 
med revisoren eller revisionsfirmaet.

4. De personer eller firmaer, der er 
omhandlet i stk. 2, må ikke anmode om 
eller modtage gaver eller fordele fra den 
reviderede virksomhed, medmindre en 
rimelig og informeret tredjepart ville anse 
værdien for ubetydelig.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af gaver eller fordele omfatter helt klart "penge", af hvilken grund dette element
er overflødigt. Hertil kommer, at formålet med forslaget er at give revisoren eller 
revisionsfirmaet større uafhængighed af den reviderede virksomhed, af hvilken grund det ikke 
står i et rimeligt forhold til formålet og ikke skaber nogen merværdi også at udvide 
ovenstående regel til relationer til tredjeparter. Ubetydelige fordele eller gaver, som ikke med 
rimelighed kan anses for at have nogen indflydelse på revisionen, bør være undtaget.



PA\912931DA.doc 15/55 PE496.380v01-00

DA

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en revisor eller et revisionsfirma 
udfører relaterede finansielle 
revisionsydelser, jf. artikel 10, stk. 2, 
begrænses honoraret for sådanne ydelser 
til højst 10 % af det honorar, som den 
reviderede virksomhed betaler for den 
lovpligtige revision.

udgår

Or. en

Begrundelse

Når tjenester er relateret til revisionen og dermed en del af kerneopgaverne, som kun 
revisoren eller revisionsfirmaet kan udføre, bør der ikke være nogen begrænsning i forhold til 
de mandatrelaterede honorarer. Det foreslås dog at indsnævre listen over ikke-
revisionsydelser og gøre alle ydelser, hvad enten der er tale om relaterede revisionsydelser 
eller ikke-revisionsydelser, betinget af revisionsudvalgets eller tilsynsorganets 
forhåndsgodkendelse.

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En revisor eller et revisionsfirma, der 
udfører lovpligtig revision af virksomheder 
af interesse for offentligheden, må udføre 
lovpligtige revisionsydelser og relaterede 
finansielle revisionsydelser for den 
reviderede virksomhed, dennes 
modervirksomhed eller de af denne 
kontrollerede virksomheder.

En revisor eller et revisionsfirma, der 
udfører lovpligtig revision af virksomheder 
af interesse for offentligheden, må udføre 
lovpligtige revisionsydelser og 
revisionsrelaterede ydelser og andre 
erklæringsydelser for den reviderede 
virksomhed, dennes modervirksomhed 
eller de af denne kontrollerede 
virksomheder på betingelse af 
revisionsudvalgets forhåndsgodkendelse, 
for så vidt som disse ydelser ikke udgør en 
trussel mod uafhængigheden, som ikke 
kan nedbringes til et acceptabelt niveau i 
kraft af sikkerhedsforanstaltninger.

Or. en
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Begrundelse

Med den ændrede artikel 10 foreskrives et sikkerhedssystem på tre niveauer, hvad angår 
udførelsen af ydelser i tilknytning til den lovpligtige revision. For det første må en ydelses kun 
udføres, hvis der ikke foreligger nogen trussel mod revisorens uafhængighed. For det andet 
må ydelsen ikke eksplicit forbydes, og for det tredje skal revisionsudvalget godkende 
udførelsen af alle ydelser. Endvidere er de tilladte ydelser ikke længere præcist defineret som 
revisionsrelaterede ydelser og andre erklæringsydelser.

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis revisoren indgår i et netværk, må et 
medlem af dette netværk udføre lovpligtige 
revisionsydelser eller relaterede 
finansielle revisionsydelser for den 
reviderede virksomhed, dennes 
modervirksomhed eller de af denne 
kontrollerede virksomheder.

Hvis revisoren indgår i et netværk, må et 
medlem af dette netværk udføre lovpligtige 
revisionsydelser revisionsrelaterede 
ydelser og andre erklæringsydelser for den 
reviderede virksomhed, dennes 
modervirksomhed eller de af denne 
kontrollerede virksomheder på betingelse 
af revisionsudvalgets 
forhåndsgodkendelse, for så vidt som 
disse ydelser ikke udgør en trussel mod 
uafhængigheden, som ikke kan 
nedbringes til et acceptabelt niveau i kraft 
af sikkerhedsforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslaget til det foregående afsnit.

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I denne artikel betyder relaterede 
finansielle revisionsydelser:

2. I denne artikel betyder 
revisionsrelaterede ydelser og andre 
erklæringsydelser især:

Or. en
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Begrundelse

Den ændrede liste er ikke en lukket liste, men kun vejledende. Andre ydelser er således tilladt, 
så længe betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) erklæring om, at skattebestemmelserne 
er overholdt, hvis der stilles krav herom i 
henhold til national lovgivning

e) erklæring om, at skattebestemmelserne 
er overholdt, udarbejdelse af 
skatteangivelser, rådgivning om indirekte 
skatter, A-skat, afregningspriser, 
toldafgifter og offentlige 
støtteforanstaltninger, støtte i forbindelse 
med skatteinspektioner og undersøgelser 
fra skattemyndighedernes side

Or. en

Begrundelse

Revisorer er bedst placeret til at udstede erklæringer i relation til skatteregler. Specielt for 
små virksomheder af interesse for offentligheden er dette en vigtig ydelse, der altid bør 
tillades, uanset om erklæringen er lovpligtig eller ej.

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) revisionsteknologisystemer, intern 
kontrol- eller risikostyringsprocedure 
relateret til udarbejdelsen af og/eller 
kontrollen med finansielle oplysninger i 
regnskaberne samt risikorådgivning

Or. en

Begrundelse

Mens udviklingen og gennemførelsen af sådanne kontrol- og risikostyringssystemer og 
-procedurer bør forbydes, bør revision af sådanne systemer tillades, da revisoren eller 
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revisionsfirmaet nødvendigvis må henholde sig til rigtigheden af de oplysninger, der 
indhentes via disse systemer.

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) erklæring om gennemførelsen og 
videreudviklingen af elektroniske 
databehandlingssystemer

Or. en

Begrundelse

Dette refererer kun til erklæringsydelser og ikke til den faktiske gennemførelse af 
databehandlingssystemerne.

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra e c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) revision af erhvervstilknyttede 
pensionsordninger og 
pensionsforpligtelser

Or. en

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) enhver anden lovpligtig opgave relateret 
til revisionsarbejde, som EU-lovgivningen 
pålægger revisoren eller revisionsfirmaet.

f) enhver anden lovpligtig opgave relateret 
til revisionsarbejde, som EU-lovgivningen 
og/eller den nationale lovgivning
pålægger revisoren eller revisionsfirmaet.

Or. en
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Begrundelse

Der foreligger afvigende nationale lovbestemmelser, som revisoren eller revisionsfirmaet 
naturligvis skal have mulighed for at følge.

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) afgivelse af støtteerklæringer til 
investorer i forbindelse med udstedelse af 
en virksomheds værdipapirer og 
udarbejdelse af ekspertvurderinger og 
rapporter om apportindskud.

Or. en

Begrundelse

Revisoren eller revisionsfirmaet er normalt bedst placeret til at levere disse ydelser, og en 
potentiel interessekonflikt er ikke sandsynlig.

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne artikel forstås ved ikke-
revisionsydelser følgende:

I denne artikel forstås ved ikke-
revisionsydelser især:

Or. en

Begrundelse

Med ændringsforslaget angives, at listen over ikke-revisionsydelser ikke er lukket og kun 
tjener som eksempel, hvilket betyder, at enhver ikke-revisionsydelse, hvad enten den er nævnt 
udtrykkeligt eller ej, er forbudt.

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 3 – litra a – nr. iii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) udvikling og gennemførelse af en 
intern kontrol- eller 
risikostyringsprocedure relateret til 
udarbejdelsen af og/eller kontrollen med 
finansieringsoplysninger i regnskaberne 
samt risikorådgivning

iii) udvikling eller gennemførelse af 
teknologisystemer, en intern kontrol- eller 
risikostyringsprocedure relateret til 
udarbejdelsen af og/eller kontrollen med 
finansieringsoplysninger i regnskaberne 
samt risikorådgivning

Or. en

Begrundelse

Sammenskrevet med nr. vi).

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 3 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) vurderingsydelser, udarbejdelse af 
ekspertvurderinger og rapporter om 
apportindskud

iv) vurderingsydelser

Or. en

Begrundelse

Det bør være tilladt at udarbejde ekspertvurderinger og rapporter om apportindskud.

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 3 – litra a – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) udformning og indførelse af finansielle 
informationsteknologisystemer for 
virksomheder af interesse for 
offentligheden som omhandlet i artikel 2, 
nr. 13, litra b)-j), i direktiv 2006/43/EF

vi) udformning eller indførelse af 
finansielle informationsteknologisystemer

Or. en
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Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 3 – litra a – nr. viii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viiia) ydelser relateret til menneskelige 
ressourcer, herunder ansættelse af den 
øverste ledelse 

Or. en

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 3 – litra a – nr. viii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viiib) juridisk bistand og skattemæssige 
ydelser, der består i mere end 
fremlæggelse af alternativer; 
skattemæssige ydelser for fysiske 
personer, der har en vigtig rolle i den 
reviderede virksomheds 
regnskabsaflæggelse, og markedsføring af 
skatteplanlægningskoncepter

Or. en

Begrundelse

Præcisering af de tilladte skatterådgivningsydelser.

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ydelser, der kan medføre 
interessekonflikter:

udgår

i) ydelser relateret til menneskelige 
ressourcer, herunder ansættelse af den 
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øverste ledelse 
ii) afgivelse af støtteerklæringer til 
investorer i forbindelse med udstedelse af 
en virksomheds værdipapirer
iii) udformning og indførelse af 
finansielle informationsteknologisystemer 
for virksomheder af interesse for 
offentligheden som omhandlet i artikel 2, 
nr. 13, litra a), i direktiv 2006/43/EF
iv) due diligence-ydelser til sælger eller 
køber i potentielle fusioner og 
overtagelser og erklæring om den 
reviderede virksomhed til andre parter i 
en økonomisk eller forretningsmæssig 
transaktion.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås kun at anføre tilladte ydelser, idet alle ydelser er betinget af revisionsudvalget 
eller tilsynsorganets forhåndsgodkendelse. Due diligence-ydelser bør heller ikke udføres af 
revisoren eller revisionsfirmaet og kan udføres af tredjepartsrevisorer.

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første og andet afsnit kan de 
ydelser, der er nævnt i litra b), nr. iii) og 
iv), udføres af revisoren eller 
revisionsfirmaet efter forudgående 
godkendelse fra den i artikel 35, stk. 1, 
nævnte kompetente myndighed.

udgår

Or. en

Begrundelse

På den ændrede, begrænsede liste er alle ikke-revisionsydelser forbudt, og en undtagelse er 
ikke længere påkrævet.
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Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første og andet afsnit kan de 
ydelser, der er nævnt i litra b), nr. i) og ii), 
udføres af revisoren eller revisionsfirmaet 
efter forudgående godkendelse fra det i 
artikel 31, nævnte revisionsudvalg.

udgår

Or. en

Begrundelse

På den ændrede, begrænsede liste er alle ikke-revisionsydelser forbudt, og en undtagelse er 
ikke længere påkrævet.

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Deltagelse i den reviderede virksomheds 
beslutningstagning og udførelse af de i stk. 
3, litra a), nr. ii) og iii), omhandlede 
ydelser vil altid blive anset for at påvirke 
uafhængigheden.

Deltagelse i den reviderede virksomheds 
beslutningstagning og udførelse af ikke-
revisionsydelser vil altid blive anset for at 
påvirke uafhængigheden.

Or. en

Begrundelse

Da der foreskrives et system af tilladte revisionsrelaterede ydelser og andre 
erklæringsydelser på den ene side og ikke-revisionsydelser på den anden, bør sidstnævnte 
altid anses for at påvirke uafhængigheden.

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udførelse af de i stk. 3, litra a), nr. iv)- udgår



PE496.380v01-00 24/55 PA\912931DA.doc

DA

viii), omhandlede ydelser samt enhver 
outsourcingaktivitet relateret til disse 
ydelser vil antages at påvirke 
uafhængigheden.

Or. en

Begrundelse

Forældet som følge af forbuddet mod alle ikke-revisionsydelser og ændringerne i det 
foregående stykke.

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis et revisionsfirma har mere end en 
tredjedel af sine årlige revisionsindtægter 
fra store virksomheder af interesse for 
offentligheden og indgår i et netværk, hvis 
medlemmer tilsammen har årlige 
revisionsindtægter på over 1 500 mio. 
EUR i Den Europæiske Union, skal det 
opfylde følgende betingelser:

udgår

a) det må ikke direkte eller indirekte ikke-
revisionsydelser for virksomheder af 
interesse for offentligheden
b) det må ikke tilhøre et netværk, der 
udfører ikke-revisionsydelser i Unionen
c) enhver virksomhed, der udfører de 
ydelser, der er anført i stk. 3, må ikke 
direkte eller indirekte besidde mere end 5 
% af kapitalen eller stemmerettighederne i 
revisionsfirmaet
d) virksomheder, der udfører de ydelser, 
der er anført i stk. 3, må ikke direkte eller 
indirekte sammenlagt besidde mere end 
10 % af kapitalen eller 
stemmerettighederne i revisionsfirmaet
e) et sådant revisionsfirma må ikke 
direkte eller indirekte besidde mere end 5 
% af kapitalen eller stemmerettighederne i 
enhver virksomhed, der udfører de 
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ydelser, der er anført i stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Begrebet såkaldte "audit-only"-firmaer (firmaer, der alene leverer revisionsydelser) udgør et 
uforholdsmæssigt markedsindgreb, hvis værdi ikke er indlysende. Hertil kommer, at alle ikke-
revisionsydelser nu er forbudt, hvilket betyder, at der i denne forbindelse ikke er behov for 
særlige bestemmelser for store virksomheder af interesse for offentligheden.

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 68 med 
henblik på at udarbejde listen over de 
relaterede finansielle revisionsydelser, der 
er anført i stk. 2, og listen over de ikke-
revisionsydelser, der er anført i stk. 3 i 
denne artikel. Når Kommissionen anvender 
sådanne beføjelser, tager den højde for 
udviklingen inden for revision og 
revisorerhvervet.

6. Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 68 med 
henblik på at udarbejde listen over de 
revisionsrelaterede ydelser og andre 
bekræftelsesydelser, der er anført i stk. 2, 
og listen over de ikke-revisionsydelser, der 
er anført i stk. 3 i denne artikel. Når 
Kommissionen anvender sådanne 
beføjelser, tager den højde for udviklingen 
inden for revision og revisorerhvervet.

Or. en

Begrundelse

Ændring som følge af de foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– med forbehold af direktiv 2005/60/EF, 
virksomheden af interesse for 
offentlighedens integritet.

- med forbehold af direktiv 2005/60/EF, 
integriteten hos medlemmerne af 
bestyrelsen, ledelsen eller tilsynsorganet i 
virksomheden af interesse for 
offentligheden.
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Or. en

Begrundelse

Den ændrede formulering afspejler bedre de opgaver, der skal udføres, og målsætningerne 
hos de ledende medarbejdere i den reviderede virksomhed.

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når revisoren eller revisionsfirmaet udfører 
lovpligtig revision af en virksomhed af 
interesse for offentligheden, skal de udvise 
professionel skepsis under hele revisionen 
og anerkende muligheden for, at der 
forekommer væsentlig fejlinformation som 
følge af forhold eller adfærd, der vidner om 
uregelmæssigheder, herunder svig eller 
fejl, uanset revisorens eller 
revisionsfirmaets tidligere erfaringer med 
den reviderede virksomheds ledelses og de 
ledende medarbejderes ærlighed og 
integritet.

Når revisoren eller revisionsfirmaet udfører 
lovpligtig revision af en virksomhed af 
interesse for offentligheden, skal de udvise 
professionel skepsis under hele revisionen 
og anerkende muligheden for, at der 
forekommer væsentlig fejlinformation som 
følge af forhold eller adfærd, der vidner om 
uregelmæssigheder, herunder svig eller 
fejl, uanset revisorens eller 
revisionsfirmaets tidligere erfaringer med 
den reviderede virksomheds ledelses og de 
ledende medarbejderes ærlighed og 
integritet, jf. kravene i de internationale 
revisionsstandarder, der er omhandlet i 
artikel 26 i direktiv 2006/43/EF.

Or. en

Begrundelse

Der findes fyldestgørende internationale revisionsstandarder, som rummer fyldige angivelser 
af professionel skepsis.

Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) korrespondancen med den reviderede 
virksomhed vedrørende den lovpligtige 
revision

b) den væsentlige korrespondance med 
den reviderede virksomhed vedrørende den 
lovpligtige revision
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Or. en

Begrundelse

Al korrespondance vedrørende den lovpligtige revision er en alt for bred kategori, der vil 
resultere i en datamængde, som er af ringe nytte på et senere stadium, og øge omkostningerne 
og den administrative byrde ved lovpligtige revisioner unødigt.

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) start- og slutdatoerne for de enkelte 
faser i revisionsprocedurerne i 
revisionsplanen

e) start- og slutdatoerne for de lovpligtige 
revisioner

Or. en

Begrundelse

Den lovpligtige revisions natur tillader ikke faste datoer for de enkelte faser, da det er en 
løbende proces, som skal udmunde i den endelige revisionserklæring.

Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) revisorens eller den ledende 
revisionspartners erklæring i udkastene til
revisionspåtegningen og -protokollatet, jf. 
artikel 22 og 23

h) revisorens eller den ledende 
revisionspartners erklæring i 
revisionspåtegningen og -protokollatet, jf. 
artikel 22 og 23

Or. en

Begrundelse

I sidste ende er det alene de endelige rapporter, der afspejler nøglepartnernes holdning, af 
hvilken grund det ville være at ringe værdi at henvise til udkast med potentielle fejl eller som i 
bedste fald er ufuldstændige.
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Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) beskrive den anvendte metode, 
herunder hvor stor en del af balancen, der 
er blevet kontrolleret direkte, og hvor 
meget der er baseret på systemrevision

h) beskrive den anvendte metode

Or. en

Begrundelse

Disse oplysninger bør ikke nedfældes i en offentlig rapport, men i en rapport stilet til 
revisionsudvalget/tilsynsorganet i revisionsprotokollatet.

Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) forklare en eventuel forskel i 
vægtningen af substansrevision og 
systemrevision i forhold til det foregående 
år, selv om det foregående års lovpligtige 
revision blev udført af en anden revisor 
eller et andet revisionsfirma

udgår

Or. en

Begrundelse

Der findes internationale standarder, der burde være tilstrækkelige i denne forbindelse, og 
enhver yderligere kompleksitet kan kun volde problemer i praksis. Det er endvidere 
spørgsmålet, om en tredjepart, der ikke er bekendt med teknikaliteterne, vil kunne forstå de 
supplerende oplysninger, og et revisionsudvalg bør normalt underrettes om revisionens 
formål, hvorfor dette element blev tilføjet revisionsprotokollatet.

Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) beskrive den væsentlighedstærskel, der 
er anvendt i den lovpligtige revision

udgår

Or. en

Begrundelse

I praksis er en sådan oplysning af ringe merværdi for ikke-kyndige tredjeparter, især fordi 
væsentlighedstærsklerne kan være afvige i en rapport. En omtale af væsentlighedstærsklerne 
ville ikke kun gøre rapporten mere kompleks, men kunne også føre til implicitte konklusioner 
vedrørende tærsklernes absolutte værdi uden at tage hensyn til de samlede omstændigheder. 
Eftersom oplysningen forbliver relevant, tilføjes den revisionsprotokollatet.

Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) identificere de vigtigste risikoområder 
med hensyn til væsentlig fejlinformation i 
årsregnskabet eller det konsoliderede 
regnskab, herunder kritiske 
regnskabsmæssige skøn eller områder 
med usikkerhed ved måling

k) alt efter behov henlede 
opmærksomheden på oplysninger i 
regnskaberne, som efter revisorens 
vurdering er afgørende for brugernes 
forståelse af disse

Or. en

Begrundelse

IFSR foreskriver allerede, at revisionsudvalget underrettes om de punkter, der er omhandlet i 
dette stykke. En formulering, som er tættere på de tilsvarende internationale 
minimumsstandarder er mere hensigtsmæssig. Der kan gives nærmere oplysninger i 
revisionsprotokollatet.

Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) afgive en erklæring om den reviderede 
virksomheds situation eller ved lovpligtig 

l) afgive en konklusion om revisorens 
eller revisionsfirmaets vurdering af, om 
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revision af konsoliderede regnskaber om 
modervirksomhedens og koncernens 
situation, herunder især en vurdering af 
virksomhedens eller modervirksomhedens 
og koncernens evne til at opfylde deres 
forpligtelser i den nærmeste fremtid og 
dermed fortsætte som going concern

ledelsens anvendelse af going concern-
antagelsen ved udarbejdelsen af 
regnskabet er hensigtsmæssig, og om der 
er konstateret en væsentlig usikkerhed i 
relation til going concern-antagelsen

Or. en

Begrundelse

En revisor kontrollerer kun, om anvendelsen af going concern-antagelsen er hensigtsmæssig, 
og den væsentlige usikkerhed i denne forbindelse. Selve antagelsen anvendes imidlertid af 
ledelsen af den reviderede virksomhed. Det er ikke revisorens opgave at vurdere going 
concern i sig selv.

Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) vurdere virksomhedens eller for 
konsoliderede regnskaber 
modervirksomhedens interne 
kontrolsystem, herunder væsentlige 
mangler i den interne kontrol, der er 
afdækket i forbindelse med den lovpligtige 
revision, samt bogførings- og 
regnskabssystemet

udgår

Or. en

Begrundelse

Revisionsudvalget bør underrettes om eventuelle svagheder i den interne kontrol. En fuld 
vurdering af sådanne svagheder ville i væsentlig grad øge omkostningerne og byrden ved en 
revision. Endvidere er afgivelsen af oplysninger om sådanne svagheder til tredjeparter ikke 
relevante, så længe de ikke har resulteret i en udtalelse med forbehold.

Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra p
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) bekræfte, at revisorerklæringen er 
forenelig med revisionsprotokollatet, jf. 
artikel 23

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette bør begrænses til udveksling af oplysninger mellem revisionsudvalget og revisoren. Da 
offentligheden ikke har adgang til revisionsprotokollatet, vil eventuelle henvisninger til dette 
være af ringe merværdi og vil endda kunne føre til misforståelser, f.eks. hvis der reelt er 
forskelle mellem de to rapporter.

Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) erklære, at der ikke er udført ikke-
revisionsydelser, jf. artikel 10, stk. 3, og at 
revisoren eller revisionsfirmaet har været 
helt uafhængig i udførelsen af den 
lovpligtige revision. Hvis den lovpligtige 
revision er udført af et revisionsfirma, skal 
hver enkelt medarbejder på 
revisionsopgaven angives, og det skal 
anføres, at alle medarbejdere har været 
fuldt ud uafhængige og ikke har haft nogen 
direkte eller indirekte interesse i den 
reviderede virksomhed

q) erklære, at revisoren eller 
revisionsfirmaet har været helt uafhængig i 
udførelsen af den lovpligtige revision. Hvis 
den lovpligtige revision er udført af et 
revisionsfirma, skal hver enkelt 
medarbejder på revisionsopgaven angives, 
og det skal anføres, at alle medarbejdere 
har været fuldt ud uafhængige og ikke har 
haft nogen direkte eller indirekte interesse i 
den reviderede virksomhed

Or. en

Begrundelse

Hvad, der er relevant for offentligheden, er hvorvidt revisoren har udført revisionen i fuld 
uafhængighed, hvilket vurderes af revisionsudvalget. Reglerne for virksomhedsledelse 
foreskriver, at revisionsudvalget kontrollerer revisorens uafhængighed. Det foreslås 
endvidere at forbyde den begrænsede liste over ikke-revisionsydelser.
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Ændringsforslag 51
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra r

Kommissionens forslag Ændringsforslag

r) angive de i artikel 10, stk. 3, litra b), nr. 
i) og ii), nævnte ikke-revisionsydelser, som 
revisionsudvalget har givet revisoren eller 
revisionsfirmaet tilladelse til at udføre for 
den reviderede virksomhed

r) angive de i artikel 10 nævnte 
revisionsrelaterede ydelser og andre 
bekræftelsesydelser, som revisionsudvalget 
har givet revisoren eller revisionsfirmaet 
tilladelse til at udføre for den reviderede 
virksomhed

Or. en

Begrundelse

Da alle revisionsrelaterede og andre bekræftelsesydelser bør være betinget af 
revisionsudvalgets godkendelse, og ikke-revisionsydelser er forbudt, skal alene de førstnævnte 
anføres her.

Ændringsforslag 52
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

s) angive de i artikel 10, stk. 3, litra b), nr. 
iii) og iv), nævnte ikke-revisionsydelser, 
som den i artikel 35, stk. 1, nævnte 
kompetente myndighed har givet 
revisoren eller revisionsfirmaet tilladelse 
til at udføre for den reviderede 
virksomhed

udgår

Or. en

Begrundelse

Forældet eftersom alle revisionsrelaterede ydelser og andre bekræftelsesydelser skal anføres i 
henhold til foregående stykke.

Ændringsforslag 53
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Revisionspåtegningen må højst være på 
fire sider eller 10 000 tegn (uden 
mellemrum). Den må ikke indeholde 
krydshenvisninger til revisionsprotokollatet 
til revisionsudvalget, jf. artikel 23.

4. Revisionspåtegningen bør højst være på 
fire sider eller 10 000 tegn (uden 
mellemrum). Den må ikke indeholde 
krydshenvisninger til revisionsprotokollatet 
til revisionsudvalget, jf. artikel 23.

Or. en

Begrundelse

Revisionspåtegningens længde skal stå i forhold til virksomhedens og revisionens 
kompleksitet, hvilket revisoren bedst kan afgøre.

Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisoren eller revisionsfirmaet, der 
udfører lovpligtig revision af virksomheder 
af interesse for offentligheden, forelægger 
et revisionsprotokollat for 
revisionsudvalget i den reviderede 
virksomhed.

Revisoren eller revisionsfirmaet, der 
udfører lovpligtig revision af virksomheder 
af interesse for offentligheden, forelægger 
et revisionsprotokollat for 
revisionsudvalget og ledelsen, bestyrelsen 
samt tilsynsorganet i den reviderede 
virksomhed.

Or. en

Begrundelse

I systemer på to niveauer med et tilsynsorgan kunne den oprindelige bestemmelse resultere i, 
at der tilflyder tilsynsorganet færre oplysninger i forhold til nuværende praksis.

Ændringsforslag 55
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisionsudvalget eller det organ, der 
varetager tilsvarende funktioner, er 
berettiget til at fremsende 

udgår
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revisionsprotokollatet til den reviderede 
virksomheds ledelse, bestyrelse eller 
tilsynsorgan.

Or. en

Begrundelse

Overflødigt afsnit, hvis revisionsprotokollatet automatisk tilstilles ledelsen, bestyrelsen eller 
tilsynsorganet.

Ændringsforslag 56
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisionsprotokollatet fremlægges for den 
reviderede virksomheds generalforsamling, 
hvis direktionen eller bestyrelsen i den 
reviderede virksomhed træffer afgørelse 
herom.

Revisionsprotokollatet fremlægges for den 
reviderede virksomheds generalforsamling, 
hvis tilsynsorganet eller bestyrelsen i den 
reviderede virksomhed træffer afgørelse 
herom.

Or. en

Begrundelse

Da revisionsprotokollatet i første omgang tilstilles bestyrelsen eller tilsynsorganet, bør 
afgørelsen om, hvorvidt det skal offentliggøres, ikke overlades til ledelsen.

Ændringsforslag 57
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) beskrive opgavefordelingen mellem 
revisoren/revisorerne og/eller 
revisionsfirmaet/revisionsfirmaerne

e) beskrive opgavefordelingen mellem 
revisoren/revisorerne og/eller 
revisionsfirmaet/revisionsfirmaerne og 
indføre en beskrivelse af revisionens 
omfang og timing og af væsentlige 
resultater af den lovpligtige revision, 
herunder væsentlige mangler i den 
reviderede virksomheds interne 
kontrolsystem; afhjælpe væsentlige 
problemer, der har vist sig under 
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revisionen og andre spørgsmål i 
forbindelse med den lovpligtige revision, 
som efter revisoren eller revisionsfirmaets 
professionelle vurdering er væsentlige for 
tilsynet med 
regnskabsaflæggelsesprocessen

Or. en

Begrundelse

Den blotte fordeling af opgaver mellem revisorerne er ikke tilstrækkelig, og revisionsudvalget 
bør modtage supplerende oplysninger om de elementer, der er tilføjet.

Ændringsforslag 58
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) angive og forklare skøn vedrørende 
væsentlig usikkerhed, der kan så tvivl om 
virksomhedens evne til at fortsætte som 
going concern

f) angive og forklare, hvorledes hændelser 
og forhold, der er afdækket i forbindelse 
med den lovpligtige revision kan så 
væsentlig tvivl om den reviderede 
virksomheds evne til at fortsætte som 
going concern, og om de giver anledning 
til væsentlig usikkerhed

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt for revisionsudvalget at vide, hvorledes visse hændelser og forhold kan så tvivl, 
og ikke om, hvorledes revisoren er nået til denne slutning.

Ændringsforslag 59
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) forklare en eventuel forskel i 
vægtningen af substansrevision og 
systemrevision i forhold til det foregående 
år, selv om det foregående års lovpligtige 
revision blev udført af en anden revisor 
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eller et andet revisionsfirma

Or. en

Begrundelse

Dette er fjernet fra revisionspåtegningen, da teknisk information af denne art bør stiles til 
revisionsudvalget.

Ændringsforslag 60
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) give en nærmere beskrivelse af den 
væsentlighedstærskel, der er anvendt i 
den lovpligtige revision

Or. en

Begrundelse

Dette punkt er blevet fjernet fra revisionspåtegningen, da denne oplysning snarere er relevant 
for revisionsudvalget.

Ændringsforslag 61
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – litra f c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) kortlægge de vigtigste risikoområder 
med hensyn til væsentlig fejlinformation i 
årsregnskabet eller det konsoliderede 
regnskab, herunder kritiske 
regnskabsmæssige skøn eller områder 
med usikkerhed ved måling

Or. en

Begrundelse

Punktet er fjernet fra revisionspåtegningen.
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Ændringsforslag 62
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) give en detaljeret vurdering af, hvorvidt
bogføringen, regnskabsførelsen, alle 
reviderede dokumenter, årsregnskabet eller 
det konsoliderede regnskab og eventuelle
andre rapporter er hensigtsmæssige

g) give detaljer om væsentlige fejl og 
undladelser i bogføringen, 
regnskabsførelsen, alle reviderede 
dokumenter, årsregnskabet eller det 
konsoliderede regnskab og andre rapporter, 
der er afdækket i forbindelse med den 
lovpligtige revision

Or. en

Begrundelse

Den informationsmængde, der tilflyder revisionsudvalget, bør kunne håndteres og bør derfor 
fokusere på væsentlige elementer og ikke indeholde en overvældende grad af detaljer, som 
risikerer at fjerne opmærksomheden fra nøgleaspekter.

Ændringsforslag 63
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) beskrive den anvendte metode, 
herunder hvor stor en del af balancen der 
er blevet kontrolleret direkte, og hvor 
meget der er baseret på systemrevision

Or. en

Begrundelse

Disse oplysninger bør stiles til revisionsudvalget og er derfor blevet fjernet fra 
revisionspåtegningen.

Ændringsforslag 64
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – litra g b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) vurdere virksomhedens eller for 
konsoliderede regnskaber 
modervirksomhedens interne 
kontrolsystem, herunder væsentlige 
mangler i den interne kontrol, der er 
afdækket i forbindelse med den lovpligtige 
revision, samt bogførings- og 
regnskabssystemet

Or. en

Begrundelse

Oplysninger der bør stiles til revisionsudvalget, og som er blevet slettet fra artiklen om 
revisionspåtegningen.

Ændringsforslag 65
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) angive og i detaljer forklare alle tilfælde 
af manglende overholdelse, herunder ikke-
væsentlige tilfælde i det omfang, det 
betragtes som værende vigtigt for 
revisionsudvalgets udførelse af dets 
opgaver

h) angive og forklare alle tilfælde af 
manglende overholdelse, herunder ikke-
væsentlige tilfælde, der er afdækket i 
forbindelse med den lovpligtige revision, i 
det omfang, det betragtes som værende 
vigtigt for revisionsudvalgets udførelse af 
dets opgave

Or. en

Begrundelse

Revisionsudvalget bør ikke overbebyrdes med detaljer om ikke-væsentlige tilfælde af 
manglende overholdelse, for at det kan fokusere på nøgleaspekterne.

Ændringsforslag 66
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) bedømme de vurderingsmetoder, der er 
anvendt for de forskellige poster i 
årsregnskabet eller det konsoliderede 
regnskab, herunder eventuelle 
konsekvenser af ændringer

i) bedømme væsentlige kvalitative 
aspekter af den reviderede virksomheds
regnskabspraksis, herunder 
regnskabsstrategi, regnskabsmæssige 
skøn, vurderinger og 
regnskabsoplysninger og eventuelle 
væsentlige konsekvenser af ændringer

Or. en

Begrundelse

I stedet for blot at fremkomme med en bedømmelse af vurderingsmetoderne, bør der gives 
flere detaljer om de kvalitative aspekter. Også her bør revisoren hjælpe med at forvalte 
oplysningerne for revisionsudvalget, idet vedkommende udpeger nøgleaspekter.

Ændringsforslag 67
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) angive og forklare 
konsolideringsprincipper i forbindelse 
med lovpligtig revision af konsoliderede 
regnskaber

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse oplysninger er allerede indeholdt i virksomhedens regnskaber.

Ændringsforslag 68
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 55 i direktiv 
2004/39/EF, artikel 53 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 

Den revisor eller det revisionsfirma, der 
udfører den lovpligtige revision af en 
virksomhed af interesse for offentligheden, 
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2006/48/EF1, artikel 15, stk. 4, i direktiv 
2007/64/EF, artikel 106 i direktiv 
2009/65/EF, artikel 3, stk. 1, i direktiv 
2009/110/EF og artikel 72 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/138/EF2 har den revisor eller det 
revisionsfirma, der udfører den lovpligtige 
revision af en virksomhed af interesse for 
offentligheden, pligt til straks at foretage 
indberetning til de kompetente 
myndigheder, der fører tilsyn med 
virksomheder af interesse for 
offentligheden, om ethvert forhold eller 
enhver beslutning vedrørende denne 
virksomhed, som vedkommende har fået 
kendskab til under udførelsen af den 
lovpligtige revision, og som kan resultere i 
et af følgende:

skal straks foretage indberetning til 
revisionsudvalget, bestyrelsen og 
tilsynsorganet om ethvert forhold eller 
enhver beslutning vedrørende denne 
virksomhed, som vedkommende har fået 
kendskab til under udførelsen af den 
lovpligtige revision. Indberetningen 
resulterer i et af følgende:

Or. en

Begrundelse

Det er i almindelighed mere hensigtsmæssigt at kanalisere oplysninger via de ledende 
medarbejdere i den reviderede virksomhed. Revisoren eller revisionsfirmaets direkte og 
ukoordinerede kommunikation med tilsynsorganet kan resultere i overlapning og forvirrende 
kommunikation om hændelser.

Ændringsforslag 69
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) nægtelse af revisionspåtegning eller
fremsættelse af forbehold.

c) nægtelse af at afgive en 
revisionspåtegning eller en afkræftende 
konklusion eller udtalelse med forbehold.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af bestemmelsen.

                                               
1 EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.
2 EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.
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Ændringsforslag 70
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisoren eller revisionsfirmaet har også 
pligt til at indberette ethvert forhold og 
enhver beslutning, som vedkommende har 
fået kendskab til under udførelse af den 
lovpligtige revision af en virksomhed af 
interesse for offentligheden, som har 
snævre forbindelser med virksomheden af 
interesse for offentligheden, som denne 
også udfører den lovpligtige revision for.

Revisoren eller revisionsfirmaet har i 
henhold til stk. 1, litra a), b) eller c), også 
pligt til at indberette ethvert forhold og 
enhver beslutning, som vedkommende har 
fået kendskab til under udførelse af den 
lovpligtige revision af en virksomhed af 
interesse for offentligheden, som er 
kontrolleret af virksomheden af interesse 
for offentligheden, som denne også udfører 
den lovpligtige revision for.

Revisionsudvalget, bestyrelsen og 
tilsynsorganet tager passende skridt til 
straks at underrette de kompetente 
myndigheder, som fører tilsyn med 
virksomheder af interesse for 
offentligheden, om disse indberettede 
forhold og beslutninger.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen forpligter den reviderede virksomheds ledende medarbejdere til at søge den mest 
hensigtsmæssige måde, hvorpå de straks kan indberette beslutningerne og forholdene til 
tilsynsorganet.

Ændringsforslag 71
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis revisoren eller revisionsfirmaet i 
god tro meddeler ethvert forhold eller 
enhver beslutning som omhandlet i stk. 1 
til de kompetente myndigheder, eller om 
ethvert forhold under den i stk. 2 
omhandlede dialog, udgør dette ikke en 
tilsidesættelse af nogen kontraktlig eller 
lovmæssig begrænsning af retten til at 
videregive oplysninger, ligesom 

3. Hvis revisoren eller revisionsfirmaet i 
god tro meddeler de kompetente 
myndigheder ethvert forhold under den i 
stk. 2 omhandlede dialog, udgør dette ikke 
en tilsidesættelse af nogen kontraktlig eller 
lovmæssig begrænsning af retten til at 
videregive oplysninger, ligesom 
videregivelsen ikke på nogen måde vil 
være ansvarspådragende for de pågældende 
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videregivelsen ikke på nogen måde vil 
være ansvarspådragende for de pågældende 
personer.

personer.

Or. en

Begrundelse

Dette afspejler den ændrede tilgang i indberetningen til tilsynsorganer for alle virksomheder 
af interesse for offentligheden. Den særlige tilgang for kreditforsikrings- og 
forsikringsselskabers revisorer og revisionsfirmaer forbliver uændret.

Ændringsforslag 72
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årsrapporten og den årlige 
resultatopgørelse viser den samlede 
omsætning fordelt på honorarer for 
lovpligtig revision af årsregnskaber og 
konsoliderede regnskaber for virksomheder 
af interesse for offentligheden og 
virksomheder, der indgår i en koncern, hvis 
modervirksomhed er en virksomhed af 
interesse for offentligheden, honorarer for 
lovpligtig revision af årsregnskaber og 
konsoliderede regnskaber for andre 
virksomheder og honorarer for relaterede 
finansielle revisionsydelser som defineret i 
artikel 10, stk. 2.

Årsrapporten og den årlige 
resultatopgørelse viser den samlede 
omsætning fordelt på honorarer for 
lovpligtig revision af årsregnskaber og 
konsoliderede regnskaber for virksomheder 
af interesse for offentligheden og 
virksomheder, der indgår i en koncern, hvis 
modervirksomhed er en virksomhed af 
interesse for offentligheden, honorarer for 
lovpligtig revision af årsregnskaber og 
konsoliderede regnskaber for andre 
virksomheder og honorarer for 
revisionsrelaterede ydelser og andre 
bekræftelsesydelser som defineret i artikel 
10.

Or. en

Begrundelse

Ændring som følge af ændringsforslagene til artikel 10.

Ændringsforslag 73
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisionsudvalgets medlemmer bør 
deltage i dygtiggørelseskurser for at sikre, 
at de har en tilstrækkelig grad af teknisk 
viden til varetagelse af deres opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 74
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med forlængelse af en 
revisionsopgave, jf. artikel 33, stk. 1, andet 
afsnit, tager revisionsudvalget i sin 
indstilling højde for eventuelle 
undersøgelsesresultater og konklusioner 
om den indstillede revisor eller det 
indstillede revisionsfirma, jf. artikel 40, 
stk. 6, som er offentliggjort af den 
kompetente myndighed, jf. artikel 44, litra 
d).

I forbindelse med forlængelse af en 
revisionsopgave, jf. artikel 33, stk. 1, andet 
afsnit, baserer revisionsudvalget sin 
indstilling på en samlet vurdering af 
revisoren eller revisionsfirmaets 
revisionskvalitet efter en periode på tre på 
hinanden følgende år. Den kompetente 
myndighed, der er omhandlet i artikel 35, 
stk. 2, kan tilpasse timingen i 
overensstemmelse med den nationale 
udnævnelsesperiode.

Or. en

Begrundelse

Revisionsudvalget skal evaluere revisionskvaliteten efter en periode på tre år. Timingen kan 
tilpasses, da udnævnelsesperioden varierer de europæiske lande imellem. En obligatorisk 
nyvurdering af revisoren eller revisionsfirmaets kvalitet vil – i tilknytning til indberetningen 
til aktionærgeneralforsamlingen og til den kompetente myndighed samt den kompetente 
myndigheds vetoret – øge gennemsigtigheden omkring beslutningsprocessen.

Ændringsforslag 75
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisionsudvalget angiver i indstillingen, Den samlede vurdering skal gennemføres 
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at det ikke er blevet påvirket af 
tredjeparter, og at det ikke har været 
underlagt nogen aftaler, jf. stk. 7.

under en gennemsigtig og systematisk 
tilgang og skal tage hensyn til revisoren 
eller revisionsfirmaets professionelle 
kompetence, som er nødvendig for at 
gennemføre den lovpligtige revision i 
overensstemmelse med relevante etiske 
krav og de i artikel 20 omhandlede 
internationale revisionsstandarder. Der 
skal under vurderingen tages hensyn til 
eventuelle resultater og konklusioner 
vedrørende den indstillede revisor eller det 
indstillede revisionsfirma, der er 
omhandlet i artikel 40, stk. 6, og 
offentliggjort af den kompetente 
myndighed, jf. artikel 44, litra d).
Revisionsudvalget angiver i indstillingen, 
at det ikke er blevet påvirket af 
tredjeparter, og at det ikke har været 
underlagt nogen aftaler, jf. stk. 7.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag fastsættes indholdet af vurderingen af revisionskvaliteten.

Ændringsforslag 76
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre det drejer sig om forlængelse 
af en revisionsopgave, jf. artikel 33, stk. 1, 
andet afsnit, skal den i stk. 2 i denne 
artikel omhandlede indstilling fra 
revisionsudvalget udarbejdes efter en 
udvælgelsesprocedure tilrettelagt af den 
reviderede virksomhed i overensstemmelse 
med følgende kriterier:

Den i stk. 2 i denne artikel omhandlede 
indstilling fra revisionsudvalget udarbejdes 
efter en udbudsprocedure tilrettelagt af 
den reviderede virksomhed i 
overensstemmelse med følgende kriterier:

Or. en

Begrundelse

For at sikre et større udvalg af revisionsfirmaer, der konkurrerer om den lovpligtige revision, 
og for behørigt at begrunde indstillingen til generalforsamlingen, bør der gennemføres en 
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offentlig udbudsprocedure.

Ændringsforslag 77
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den reviderede virksomhed er berettiget 
til at opfordre enhver revisor eller ethvert 
revisionsfirma til at indgive forslag til 
udførelse af den lovpligtige revision, 
forudsat at artikel 33, stk. 2, overholdes, og 
at mindst én af de pågældende revisorer 
eller et af de pågældende revisionsfirmaer 
ikke har modtaget mere end 15 % af det 
samlede revisionshonorar fra 
virksomheder af interesse for 
offentligheden i den pågældende 
medlemsstat i det foregående kalenderår.

a) Enhver revisor eller ethvert 
revisionsfirma er berettiget til at indgive 
forslag til udførelse af den lovpligtige 
revision, forudsat at artikel 33, stk. 2, 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

Da proceduren bør være et offentligt udbud, bør der ikke finde nogen forhåndsudvælgelse af 
indkaldte revisorer sted.

Ændringsforslag 78
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Den reviderede virksomhed er berettiget 
til at vælge, hvordan de pågældende 
revisorer eller revisionsfirmaer skal 
kontaktes, og er ikke underlagt noget krav 
om at offentliggøre et udbud i Den 
Europæiske Unions Tidende og/eller i 
nationale lovtidender eller aviser.

b) Den reviderede virksomhed offentliggør 
et udbud i Den Europæiske Unions 
Tidende og/eller i nationale lovtidender 
eller aviser.

Or. en
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Begrundelse

Den reviderede virksomhed kan forny revisorudnævnelsen én gang, men skal gennemføre et 
udbud, når den maksimale varighed af to på hinanden følgende udnævnelser af en revisor 
eller et revisionsfirma er nået. Dette vil sikre mere konkurrence og en mere gennemsigtig 
udvælgelsesproces.

Ændringsforslag 79
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Den reviderede virksomhed udarbejder 
udbudsmateriale til de pågældende 
revisorer eller revisionsfirmaer. 
Udbudsmaterialet skal tydeligt beskrive 
den reviderede virksomheds forretning og 
den type lovpligtig revision, der skal 
udføres. Udbudsmaterialet skal indeholde 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
udvælgelseskriterier, som den reviderede 
virksomhed skal bruge til at evaluere 
revisorernes eller revisionsfirmaernes 
forslag.

c) Revisionsudvalget udarbejder 
udbudsmateriale til de pågældende 
revisorer eller revisionsfirmaer. 
Udbudsmaterialet skal tydeligt beskrive 
den reviderede virksomheds forretning og 
den type lovpligtig revision, der skal 
udføres. Udbudsmaterialet skal indeholde 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
udvælgelseskriterier, som den reviderede 
virksomhed skal bruge til at evaluere 
revisorernes eller revisionsfirmaernes 
forslag.

Or. en

Begrundelse

Revisionsudvalget bør have ansvaret for proceduren for udvælgelse af revisorer eller 
revisionsfirmaer.

Ændringsforslag 80
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Den reviderede virksomhed er berettiget 
til at definere proceduren og kan forhandle 
direkte med interesserede bydende i 
forbindelse med proceduren.

d) Revisionsudvalget er berettiget til at 
definere proceduren og kan forhandle 
direkte med interesserede bydende i 
forbindelse med proceduren.

Or. en
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Begrundelse

Revisionsudvalget bør have ansvaret for proceduren for udvælgelse af revisorer eller 
revisionsfirmaer.

Ændringsforslag 81
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Den reviderede virksomhed vurderer
forslagene fra revisorer eller 
revisionsfirmaer i overensstemmelse med 
de udvælgelseskriterier, der er fastsat i 
udbudsmaterialet. Den reviderede 
virksomhed udarbejder en rapport om 
resultatet af udvælgelsesproceduren, som 
skal valideres af revisionsudvalget. Den 
reviderede virksomhed og 
revisionsudvalget tager højde for en 
eventuel kontrolrapport om en revisor eller 
et revisionsfirma, der ansøger, jf. artikel 
40, stk. 6, som den kompetente myndighed 
har offentliggjort, jf. artikel 44, litra d).

f) Revisionsudvalget gennemfører en 
samlet vurdering af forslagene fra 
revisorer eller revisionsfirmaer under en 
gennemsigtig og systematisk tilgang, hvor 
der tages hensyn til revisoren eller 
revisionsfirmaets professionelle 
kompetence, som er nødvendig for at 
gennemføre den lovpligtige revision i 
overensstemmelse med relevante etiske 
krav og de i artikel 20 omhandlede 
internationale revisionsstandarder. Den 
reviderede virksomhed og 
revisionsudvalget tager højde for en 
eventuel kontrolrapport om en revisor eller 
et revisionsfirma, der ansøger, jf. artikel 
40, stk. 6, som den kompetente myndighed 
har offentliggjort, jf. artikel 44, litra d).

Or. en

Begrundelse

Der bør allerede under udbudsprocessen tages hensyn til revisoren eller revisionsfirmaets 
professionelle kompetence, som er nødvendig for at udføre den lovpligtige revision under 
overholdelse af relevante etiske krav og de i artikel 20 omhandlede internationale standarder. 
Endelig bør det gøres klart, at det er revisionsudvalget, der er fuldt ansvarligt for alle trin i 
udvælgelsesproceduren.

Ændringsforslag 82
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Den reviderede virksomhed skal kunne 
dokumentere over for den i artikel 36 
omhandlede kompetente myndighed, at 
udvælgelsesproceduren blev udført på en 
rimelig måde.

g) Revisionsudvalget skal kunne 
dokumentere over for den i artikel 36 
omhandlede kompetente myndighed, at 
udvælgelsesproceduren blev udført på en 
rimelig måde.

Or. en

Begrundelse

Revisionsudvalget bør have ansvaret for proceduren for udvælgelse af revisorer eller 
revisionsfirmaer.

Ændringsforslag 83
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisionsudvalget er ansvarligt for den i 
første afsnit omhandlede 
udvælgelsesprocedure.

udgår

Or. en

Begrundelse

Revisionsudvalget er nu udtrykkeligt nævnt på alle trin i udvælgelsesproceduren.

Ændringsforslag 84
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsens eller tilsynsorganets forslag til 
den reviderede virksomheds aktionær- eller 
medlemsgeneralforsamling til udnævnelse 
af revisorer eller revisionsfirmaer skal 
omfatte revisionsudvalgets indstilling.

Bestyrelsens eller tilsynsorganets forslag til 
den reviderede virksomheds aktionær- eller 
medlemsgeneralforsamling til udnævnelse 
af revisorer eller revisionsfirmaer skal 
omfatte revisionsudvalgets indstilling. 
Forslaget til generalforsamlingen skal 
ledsages af resultaterne af den i artikel 
32, stk. 2 og 3, omhandlede samlede 
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vurdering.

Or. en

Begrundelse

Dette øger gennemsigtigheden i udvælgelsesprocessen.

Ændringsforslag 85
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For et kreditinstituts eller et 
forsikringsselskabs vedkommende skal 
bestyrelsen eller tilsynsorganet fremsende 
sit udkast til forslag til den i artikel 35, stk. 
2, omhandlede kompetente myndighed. 
Den i artikel 35, stk. 2, omhandlede 
kompetente myndighed har vetoret med 
hensyn til indstillingen. Enhver anvendelse 
af denne vetoret skal begrundes.

Bestyrelsen eller tilsynsorganet skal 
fremsende sit udkast til forslag til den i 
artikel 35, stk.2, omhandlede kompetente 
myndighed. Udkastet til forslag til den i 
artikel 35, stk. 2, omhandlede kompetente 
myndighed skal ledsages af resultaterne af 
den i artikel 32, stk. 2 og 3, omhandlede 
samlede vurdering og har vetoret med 
hensyn til indstillingen. Enhver anvendelse 
af denne vetoret skal begrundes.

Or. en

Begrundelse

Vurderingen skal stilles til rådighed for den kompetente myndighed. Denne oplysning med 
tilknyttede vetorettigheder bør stilles til rådighed for alle kompetente myndigheder og ikke 
kun de kompetente myndigheder i finanssektoren for at afhjælpe mulige svagheder i processen 
vedrørende udnævnelse af revisorer til lovpligtige revisionsopgaver for alle offentlige 
virksomheder af interesse for offentligheden.

Ændringsforslag 86
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virksomheden af interesse for 
offentligheden udnævner en revisor eller et 
revisionsfirma til en indledende opgave, 
som ikke må være kortere end to år.

Virksomheden af interesse for 
offentligheden udnævner en revisor eller et 
revisionsfirma for en periode, som ikke må 
være kortere end ét år.
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Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget styrker princippet om aktionærernes ret til at vælge revisorer hvert år og 
er også foreneligt med lovgivningen i en række medlemsstater.

Ændringsforslag 87
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virksomheden af interesse for 
offentligheden må kun forlænge denne én 
gang.

Virksomheden af interesse for 
offentligheden må kun forlænge den 
nævnte periode én gang, forudsat at dette 
bygger på et forslag fra revisionsudvalget 
og er godkendt på den årlige 
generalforsamling.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget styrker princippet om aktionærernes rettigheder med hensyn til valget af 
revisorer.

Ændringsforslag 88
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De to revisionsopgaver må til sammen 
højst vare i seks år.

En revisionsopgave må højst vare i syv år.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås at operere med en revisionsopgave af en varighed på højst syv år, der kan 
fornyes én gang, hvilket er ensbetydende med en obligatorisk rotation hvert 14. år og udgør 
det dobbelte af varigheden af en intern rotation (syv år).
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Ændringsforslag 89
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis to revisorer eller revisionsfirmaer er 
blevet udpeget i en sammenhængende 
periode på seks år, må den maksimale 
varighed af hver revisors eller hvert 
revisionsfirmas revisionsopgave ikke 
overskride ni år.

udgår

Or. en

Begrundelse

Da den generelle udnævnelsesperiode er blevet forlænget, vil en yderligere forlængelse ikke 
være på sin plads.

Ændringsforslag 90
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 og 2 kan virksomheden af 
interesse for offentligheden 
undtagelsesvist anmode den i artikel 35, 
stk. 1, omhandlede kompetente 
myndighed om en forlængelse med 
henblik på at genudnævne revisoren eller 
revisionsfirmaet til endnu en opgave. Ved 
udnævnelse af to revisorer eller 
revisionsfirmaer må denne tredje opgave 
højst vare tre år. Ved udnævnelse af en 
revisor eller et revisionsfirma må denne 
tredje opgave højst vare i to år.

udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom udnævnelsesperioden er blevet forlænget til 14 år, skulle der ikke være behov for 
yderligere forlængelser.



PE496.380v01-00 52/55 PA\912931DA.doc

DA

Ændringsforslag 91
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisoren eller revisionsfirmaet etablerer 
en passende gradvis rotationsordning med 
hensyn til de øverste medarbejdere, der 
beskæftiger sig med den lovpligtige 
revision, herunder mindst de personer, der 
er registreret som revisorer. Denne 
gradvise rotationsordning skal 
gennemføres i stadier på grundlag af 
individer snarere end hele hold. Den skal 
stå i et rimeligt forhold til omfanget og 
størrelsen af revisorens eller 
revisionsfirmaets aktiviteter.

Revisoren eller revisionsfirmaet etablerer 
en passende gradvis rotationsordning med 
hensyn til de øverste medarbejdere, der 
beskæftiger sig med den lovpligtige 
revision, herunder mindst de personer, der 
er registreret som revisorer. Denne 
gradvise rotationsordning skal 
gennemføres i stadier på grundlag af 
individer snarere end hele revisionsholdet. 
Den skal stå i et rimeligt forhold til 
omfanget og størrelsen af revisorens eller 
revisionsfirmaets aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Retter formuleringen til i overensstemmelse med gældende internationale standarder.

Ændringsforslag 92
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Erstattes en revisor eller et revisionsfirma 
af en anden revisor eller et andet 
revisionsfirma, skal den tidligere revisor 
eller det tidligere revisionsfirma give den 
nye revisor eller det nye revisionsfirma en 
sagsmappe. Denne sagsmappe skal 
indeholde alle relevante oplysninger om 
den reviderede virksomhed, der med 
rimelighed kan betragtes som nødvendige 
for at forstå den reviderede virksomheds 
forretning og interne organisation samt 
for at sikre kontinuiteten i den lovpligtige 
revision samt sammenligneligheden med 
de i de foregående år udførte revisioner.

Erstattes en revisor eller et revisionsfirma 
af en anden revisor eller et andet 
revisionsfirma, skal den tidligere revisor 
eller det tidligere revisionsfirma opfylde 
bestemmelserne i artikel 23, stk. 3, i 
direktiv 2006/43/EF.

Or. en
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Begrundelse

Formuleringen i artikel 23, stk. 3, er mere dækkende og har bevist sit værd i praksis. De nye 
revisorers ansvar, hvad angår de tidligere revisorers arbejde, er allerede omhandlet i 
internationale standarder.

Ændringsforslag 93
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den tidligere revisor eller det tidligere 
revisionsfirma giver også den nye revisor
eller det nye revisionsfirma adgang til 
revisionsprotokollaterne til 
revisionsudvalget, jf. artikel 23, fra de 
foregående år samt til eventuelle andre 
oplysninger, der er afgivet til de 
kompetente myndigheder i henhold til 
artikel 25 og 27.

Den tidligere revisor eller det tidligere 
revisionsfirma giver også de nye revisorer
eller de nye revisionsfirmaer adgang til 
revisionsprotokollaterne til 
revisionsudvalget, jf. artikel 23, fra de 
foregående tre år samt til eventuelle andre 
oplysninger, der er afgivet til de 
kompetente myndigheder i henhold til 
artikel 25 og 27.

Or. en

Begrundelse

For at foreskrive en rimelig tidsramme for leveringen af disse oplysninger og tage hensyn til, 
at den tidligere revisor måske ikke har indtaget denne rolle i de foregående tre år.

Ændringsforslag 94
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i artikel 35, stk. 1, omhandlede 
kompetente myndigheder overvåger 
regelmæssigt udviklingen på markedet for 
lovpligtige revisionsydelser til 
virksomheder af interesse for 
offentligheden.

Medlemsstaterne overvåger regelmæssigt 
udviklingen på markedet for lovpligtige 
revisionsydelser til virksomheder af 
interesse for offentligheden.

Or. en
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Begrundelse

Det bør være op til medlemsstaterne at afgøre, hvilket nationalt organ der er bedst placeret til 
at overvåge markedsudviklingen. Konkurrencemyndighederne har f.eks. den fornødne 
ekspertise og kapacitet, af hvilken grund denne opgave ikke nødvendigvis bør tildeles de 
kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 95
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder vurderer bl.a. 
følgende:

Medlemsstaterne vurderer bl.a. følgende:

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal frit kunne beslutte, hvorledes markedsovervågningsopgaverne skal 
varetages.

Ændringsforslag 96
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed udarbejder 
senest den X. X 20XX [to år efter 
forordningens ikrafttræden] og mindst 
hvert andet år derefter en rapport om 
dette og fremsender den til ESMA, EBA 
og EIOPA.

udgår

ESMA, EBA og EIOPA anvender disse 
rapporter til at udarbejde en fælles 
rapport om situationen i EU. Rapporten 
fremsendes til Kommissionen, Den 
Europæiske Centralbank og Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske Risici.

Or. en
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Begrundelse

Revisionsfirmaer er ikke systemiske i lighed penge- og finansieringsinstitutter, og der bør 
snarere fokuseres på beredskabsplanlægning. Endvidere afviger markedssituationen i en 
sådan grad medlemsstaterne imellem, at en rapport på EU-plan kun har ringe merværdi.


